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اإلىداء 

أىدي ىذا الجيد المتواضع إلى أرواح الشيداء الذين سطروا بدمائيم وأرواحيم نورًا لمن خمفيم 

لى أولئك الذين ضحوا بأغمى ما عندىم إلى من ضحوا بما ىو أغمى من الروح  إلى من .. وا 

...  إلى األسرى الفمسطينيين..ضحوا بحريتيم  من أجل فمسطين

كما وأىدي ىذا الجيد إلى والدي العزيزين الذين كانوا وال زالوا خير سراج ينير لي كل طرق 

.. النجاح في حياتي

لى كافة الزمالء , كما وأىدي ىذا الجيد إلى أساتذتي في كمية الحقوق في جامعة القدس وا 

.. واألخوة واألصدقاء

الباحث 
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شكر وتقدير 

بعد شكر اهلل وحمده عمى فضمو ومنتو وتوفيقو  

الذي شرفني بقبولو اإلشراف عمى ىذه , أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضل شادي خاليمة 

.  وكان خير سند لي فشكري لُو ال تعبر عنو نصوص عمى ورق, الرسالة فكان خير موجو 

ني أتقدم بالشكر والتقدير إلى  ُأستاذي ومعممي  الدكتور  الممتحن الداخمي في ىذه الرسالةكذلك وا 

 القانون الدستوري ومنسق برنامج الدراسات العميا في الكمية عمى  أستاذعبد الممك الريماوي

مساعدتو الدائمة لي منذ إلتحاقي بجامعة القدس 

اتو  الدكتور أحمد الرفاعي الذي أكرمني بتوجيوممتحن الخارجي في ىذه الرسالةوكذلك أشكر ال

. والتي كان ليا الفضل الكبير في إضفاء القوة ليذه الرسالة

كما وأتقدم بالشكر والتقدير من األستاذ الصديق نائل أبو عرقوب محاضر المغة االنجميزية في 

 جامعة القدس المفتوحة عمى تكرمو بترجمة ممخص ىذه الدراسة 

وأتقدم بالشكر والتقدير من العم الدكتور الفاضل عثمان أبو زنيد عمى تكرمو بتدقيق ممخص 

 الدراسة 

وأشكر كل من ساندني وساعدني في إنجاز ىذا الجيد المتواضع  

الباحث 
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إقرار 

أنا الموقع أدناه محمد حسين حسينأبوزنيد ُأقر بأن ما إشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج 

أو أي جزء , وأن ىذه الرسالة ككل , بإستثناء ما تمت اإلشارة إليو حيثما ورد ,جيدي الخاص

منيا لم يقدم لنيل أي درجة عممية أو لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية 

. أخرى

أبوزنيد  محمد حسين حسين: اإلسم 

: التوقيع
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الممخص 

وكل فصل قام الباحث بتقسيمو إلى , لقد قام الباحث بتقسيم ىذه الرسالة إلى فصمين 

حيث كان الفصل األول لدراسة المؤسسات التي , مبحثين وكل مبحث إلى مطمبين 

فكان المطمب األول لمحديث عن ميثاق , تحكم منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية 

وبعدىا في , منظمة التحرير الفمسطينية وشرح التعديالت التي جرت عمى ىذا الميثاق 

المطمب الثاني تحدث الباحث عن سمطات منظمة التحرير الفمسطينية الثالث وىي 

 .والمجمس المركزي , والمجنة التنفيذية , المجمس الوطني 

ثم إنتقل الباحث بعد ذلك في المبحث الثاني لمحديث عن إختصاصت مؤسسات منظمة 

وبعد اإلنتياء من الفصل االول إنتقل الباحث إلى , التحرير الفمسطينية كل عمى حدة 

الفصل الثاني من الرسالة والذب كان عن مدى تداخل العالقة واإلستقاللية بين منظمة 

فكان المبحث األول لمحديث عن , التحريرالفمسطينية والسمطة الوطنية الفمسطينية 

ثم جاء المطمب الثاني واألخير لمحديث , التداخل عمى المستويين التنفيذي والتشريعي 

اإلستقاللية في اإلختصاصت التشريعية والتنفيذية لكل من المنظمة والسمطة 

 .الفمسطينية

وفي نياية ىذا البحث توصل الباحث الى العديد من النتائج والتوصيات التي قد تضع 

أرضية مالئمة لتمكين أصحاب القرار في فمسطين من معالجة التداخل في الصالحيات 

 .التشريعية والتنفيذية بين السمطة والمنظمة
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Abstract 

The first chapter of the study of the institutions governing the PLO and 

the Palestinian Authority was the first requirement to talk about the 

charter of the Palestine Liberation Organization and explain the 

amendments that were made to this charter. The first chapter of the study 

of the institutions governing the PLO and the Palestinian Authority was 

divided into two chapters. , And then in the second demand the researcher 

spoke about the three powers of the Palestine Liberation Organization, 

namely the National Council, the Executive Committee, and the Central 

Council. 

After that, the researcher moved to the second chapter of the letter. The 

question was about the extent to which the relationship between the 

Palestine Liberation Organization and the Palestinian National Authority 

was overlapping. The first topic was to talk about the relationship 

between the PLO and the Palestinian National Authority. Intervention at 

the executive and legislative levels, followed by the second and final 

requirement to speak independently in the legislative and executive 

competencies of both the organization and the Palestinian Authority. 

At the end of this research, the researcher reached a number of 

conclusions and recommendations that may lay the groundwork for 

enabling the decision-makers in Palestine to address the overlap in 

legislative and executive powers between the Authority and the 

Organization. 

  



8 
 

فيرس الموضوعات 

رقم 
 الصفحة

 الموضوع

  

 ءإىدا ب

شكر وتقدير  ج

إقرار  د
الممخص بالمغة العربية  ه
الممخص بالمغة اإلنجميزية  و
الفيرس  ح
المقدمة  1

لمحة تاريخية  1

 مصطمحات الدراسة  6

 ىداف الدراسةا 8

 ىمية الدراسةا 8

 األىمية النظرية 8

 حدود الدراسة  9
 دراسات سابقة 10

الدراسة إشكالية  12

 منيجية الدراسة 13

 خطة الدراسة 13

 المؤسسات التي تحكم منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية: الفصل األول  14



9 
 

 مؤسسات منظمة التحرير : المبحث األول  17

 ميثاق منظمة التحرير والتعديالت التي جرت عميو: المطمب األول  18

 "الميثاق الوطني الفمسطيني"ميثاق منظمة التحرير : فرع األول ال 19

 تعديل الميثاق الوطني الفمسطيني: فرع الثاني ال 20

 سمطات منظمة التحرير: لمطمب الثاني ا 27

 تكويين المجمس الوطني وأعضائو:الفرع األول  29

 تكوين المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضائيا:الفرع الثاني  32

 إختصاصات مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية:بحث الثاني الم 37

 إختصاصات المجمس الوطني:لمطمب األول ا 38

 إختصاصت المجمس المركزي: مطمب الثاني ال 40

 إختصاصات المجنة التنفيذية: طمب الثالث الم 43

 ممخص الفصل األول 46

 .مدى تداخل العالقة واإلستقاللية بين السمطة والمنظمة: الفصل الثاني 47

 التداخل في اإلختصاصات ما بين السمطة والمنظمة: مبحث األولال 49

 التداخل عمى مستوى السمطة التنفيذية:ول المطمب اال 51

 التداخل عمى مستوى الشؤون الداخمية والتمثيل الدبموماسي:الفرع األول  52



10 
 

 التداخل عمى مستوى سمطة الرئيس:الفرع الثاني  58

 التداخل عمى مستوى السمطة التشريعية: المطمب الثاني  63

 التداخل بين المجمس الوطني والمجمس التشريعي:الفرع االول  64

 التداخل بين المجمس المركزي والجمس التشريعي: الفرع الثاني  69

 مدى اإلستقاللية في االختصاصات بين السمطة والمنظمة: مبحث الثاني ال 73

 اإلستقاللية عمى المستوى التنفيذي: لمطمب االولا 74

 اإلختصاصت التنفيذية التي تمارسيا المنظمة عمى وجو اإلنفراد:  االول الفرع 75

 اإلختصاصت التنفيذية التي تمارسيا السمطة الفمسطينية عمى وجو اإلنفراد: فرع الثاني ال 78

 اإلستقاللية عمى المستوى التشريعي:المطمب الثاني  81

 اإلختصاصت التشريعية التي تمارسيا المنظمة عمى وجو اإلنفراد: ول الفرع اال 82

 اإلختصاصت التشريعية التي تمارسيا السمطة الفمسطينية عمى وجو اإلنفراد:فرع الثاني ال 84

 ممخص الفصل الثاني 87

 الخاتمة 88

 النتائج 88

 التوصيات 90

 لمصادر والمراجعا 94

 



11 
 

المقدمة  

 لمحة تارٌخٌة

ان قٌام السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة جاء بقرار من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، وهً 

تعتبر بمثابة الجهاز الخاص لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  وقد أنشبت بموجب قرار 

صادر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  فً دورته المنعقدة فً 

 فً تونس ، وقد سجلت السلطة الوطنٌة 1993عام  (أكتوبر)شهر تشرٌن الثانً 

 8- 1القاهرة )الفلسطٌنٌة بقرارات الدورة الثانٌة عشر للمجلس  وفً 

اقر البرنامج السٌاسً المرحلً لمنظمة التحرٌر ، المإلؾ من  (1974/حزٌران

عشر نقاط ،الذي أكد على حق شعبنا فً العودة والدولة بعاصمتها القدس الشرٌؾ 

وتقرٌر المصٌر وإقامة سلطة الشعب الوطنٌة المستقلة على كل جزء من األرض 

اعتبر برنامج النقاط العشرة .  اإلسرابٌلً عنه االنسحاب أو الفلسطٌنٌة ٌتم تحرٌره

.  لحل سلمً  (ؾ . ت . م  )اول محاولة من قبل 

العاصمة المؽربٌة فً تشرٌن /  القمة العربٌة فً الرباط تؤكٌدوفً نفس العام وبعد 

هً الممثل الشرعً الوحٌد للشعب  (ؾ . ت . م  ) ، على أن 1974الثانً 

الفلسطٌنً ،وبنفس العام اعترفت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  

ممثالً للفلسطٌنٌٌن واعطتها مكانة مراقب ، وأكدت على حقوق  (ؾ . ت . م  )، ب 

 الوطنً واالستقاللالشعب الفلسطٌنً ؼٌر القابلة للتصرؾ فً تقرٌر مصٌره 

.  والسٌادة وحق العودة 
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وٌرى بعض المحللٌن أن نقطة الحول نحو التسوٌة ٌعود تارٌخها من الناحٌة الفعلٌة إلى 

 بٌن مصر واسرابٌل ومشروع ربٌس وزراء 1978مفاوضات كامب دٌفٌد سنة 

.   اسرابٌل مناحم بٌؽن للحكم الذاتً للفلسطٌنٌٌن 

 انعقد مإتمر األمم المتحدة الدولً حول قضٌة فلسطٌن فً جنٌؾ ، 1983فً اٌلول 

:   التالٌة المبادئواحتوى اإلعالن 

.  معارضة ورفض إقامة مستوطنات ٌهودٌة فً األراضً المحتلة - 1

. معارضة ورفض إجراءات إسرابٌل لتؽٌٌر مكانة القدس - 2

حق الوجود فً حدود آمنة ومعترؾ بها دولٌا لجمٌع الدول فً المنطقة  - 3

.  تحقٌق حقوق الشعب الفلسطٌنً الشرعٌة ؼٌر القابلة للتصرؾ - 4

 بدأت االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى وأعلن فك االرتباط 1987 كانون األول 8فً 

. مع الضفة الؽربٌة 31/7/1988االردنً فً 

 1988فً بؽداد فً األول من آب  (ؾ . ت . م  ) المجلس المركزي ل انعقدولقد 

المسإولٌة تجاه الشعب  (ؾ . ت . م  ) بالقرار األردنً وأعلن تحمل ةترحٌبًواعلن 

.   المحتلة ةالفلسطٌنًالفلسطٌنً فً األراضً 

وأعقب ذلك مرسوم رباسً تارٌخً ، صادق الربٌس ٌاسر عرفات علٌه ، مإكداً  فٌه 

المسإولٌة عن تسٌٌر اإلدارة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة  (ؾ . ت . م  )تحمل 

ودفع مستحقات كافة الموظفٌن العاملٌن فٌها من رواتب ودرجات وترقٌات ، وفق 

.  األنظمة المعمول بها 
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 فً الجزابر 19وعلى ضوء هذه التطورات ، عقد المجلس الوطنً الفلسطٌنً دورته ال

واعلن إقامة دولة فلسطٌنٌة على   (اعالن االستقالل  )1988 تشرٌن الثانً 15، فً 

 242األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة وعاصمتها القدس الشرقٌة ، واعترؾ بالقرار 

.   األردنً االرتباط وفك لالنتفاضةاالستثمار السٌاسً . بطرٌقة ؼٌر مباشرة 

 ألقى الربٌس ٌاسر عرفات خطابا فً الجمعٌة العامة لألمم 1988وفً كانون األول 

 دخول للوالٌات تؤشٌرةبعد أن رفضت الوالٌات المتحدة منحه – المتحدة فً جنٌؾ 

قدم خالله خطة إلى األمم – المتحدة إللقاء كلمته فً مقر األمم المتحدة فً نٌوٌورك 

المتحدة ، تقوم بموجبها دولة فلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة ، تقوم باتحاد 

.  كونفدرالً مع األردن 

ثم جاء قرار المجلس الوطنً الفلسطٌنً باختٌار ٌاسر عرفات ربٌس دولة فلسطٌن فً 

 .1989 (مارس) آذار 30

 للمساعً الدولٌة الداعٌة لمإتمر دولً والتً تمثلت بانعقاد الدورة االستجابةتمت 

 وقراره 1991/اٌلول / 28-23العشرٌن للمجلس الوطنً الفلسطٌنً فً الجزابر فً 

 على 1991بالترحٌب بالجهود والمساعً السلمٌة الجارٌة لعقد مإتمر مدرٌد للسالم 

، 338 و242أساس قراري مجلس األمن 

 أعلن الربٌس ٌاسر عرفات فً مإتمر صحفً شجبه 1988 كانون األول 15وفً 

 بحق إسرابٌل فً الوجود وقبوله الدخول فً تسوٌة على أساس واالعتراؾلإلرهاب 

 ( .  338 و242 )تطبٌق قراري مجلس األمن الدولً 
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 اإلدارة األمرٌكٌة فوراً وفً نفس الٌوم للمبادرة الفلسطٌنٌة ، وأعلنت استجابت  ولقد 

، وبعد وقت قصٌر من تولٌه منصبه فً آذار  (ؾ . ت . م  )عن تجدٌد الحوار مع 

. م  ) ، أعلن الربٌس جورج بوش بؤن على إسرابٌل الدخول فً مفاوضات مع 1989

 واقترحت الدخول فً االقتراح، ؼٌر انالحكومة اإلسرابٌلٌة رفضت  (ؾ . ت 

.  مفاوضات مع وفد أردنً ٌضم فلسطٌنٌٌن عن الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة 

 على عقد مإتمر فً مدرٌد 1990 السوفٌٌتً وحرب الخلٌج الثانٌة االتحادساعد تفكك 

 ، بعد أن شعرت الوالٌات المتحدة والمجتمع الدولً ان 1990 تشرٌن اول 30فً 

.   فً المنطقة االستقرارهناك حاجة ماسة لتحقٌق قدر أكبر من 

وشاركت فٌه أطراؾ عربٌة مختلفة وأطراؾ دولٌة عدٌدة ، وقد مارس الربٌس 

األمرٌكً جورج بوش ضؽوطات شدٌدة على ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً اسحق شامٌر 

ووضع شامٌر شروطاً  (مإتمر مدرٌد  )للمشاركة فً مإتمر السالم للشرق األوسط 

، عدم بحث الدولة  (ؾ . ت. م )عدم إشراك : ثالثة القت قبول األمرٌكٌٌن وهً 

" .  مبدأ األرض مقابل السالم " الفلسطٌنٌة ، وبؤن ال تستند مفاوضات السالم إلى 

لم ٌكن ٌاسر عرفات فً مدرٌد ، ولكن كان . ؼٌر أن الواقع فً مدرٌد كان مؽاٌراً 

فالوفد الفلسطٌنً القادم من الضفة . واضحاً بؤن الممثلٌن الفلسطٌنٌٌن ٌتحدثون نٌابة عنه 

الؽربٌة وؼزة انفصل عن األردنٌٌن بمجرد وصوله ، وسافر أعضاإه إلى تونس فوراً 

وكان واضحاً للجمٌع ان حكومة . للحصول على التعلٌمات من الربٌس ٌاسر عرفات 

 أعطى 1991وفً الثالثٌن من تشرٌن األول  . (ؾ . ت . م )اللٌكود تتفاوض مع 

. م )حٌدر عبد الشافً صفة تمثٌل . الربٌس عرفات الوفد المفاوض إلى مدرٌد برباسة د
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إننا ننوي التوصل : وفً خطاب اإلفتتاح قال الربٌس األمرٌكً جورج بوش  (ؾ . ت

إلى اتفاق خالل خمس سنوات ، ونحن نإمن بؤن التسوٌة اإلقلٌمٌة مهمة من أجل السالم 

 338 و242 )وتم اإلتفاق فً هذا المإتمر على مرجعٌة قراري مجلس األمن الدولً . 

واألرض مقابل السالم والحقوق السٌاسٌة للشعب الفلسطٌنً ، أي حق تقرٌر المصٌر  (

إتجاه المسارات الثنابٌة بٌن إسرابٌل وكل من : ، وان ٌتم التفاوض فً إتجاهٌن 

األطراؾ العربٌة المختلفة ، كان هناك طرؾ أردنً ٌتفاوض ومن داخله مشاركة 

فلسطٌنٌة ، وكان هناك طرؾ سوري وطرؾ لبنانً ، إضافة إلى إتجاه المسار المتعدد 

، تناقش فٌه األمور اإلقلٌمٌة التً تهم جمٌع األطراؾ والمنطقة مثل المٌاه والحدود 

والبٌبة والتسلح والتعاون اإلقتصادي ، هذه األمور تكون محل للتفاوض على المسارات 

 )المتعددة ، لٌس فقط بٌن أطراؾ النزاع ، وبلػ عدد المشاركٌن فً هذه المفاوضات 

مشاركاً ، ؼٌر أن هذه المفاوضات فً واشنطن لم تسفر عن أي تقدم ٌذكر من  ( 32

 .  1991نهاٌة عام 

وكان البد لعملٌة السالم أن تنطلق فتبنت حكومة النروٌج فكرة إجراء مباحثات سرٌة 

 )منفصلة عم المفاوضات الرسمٌة العلنٌة فً واشنطن فتم التوصل إلى إتفاق أوسلو 

وتم التوقٌع علٌها فً  (ؾ . ت. م ) بٌن اسرابٌل و13/9/1993فً  (إعالن المباديء 

ساحة البٌت األبٌض األمرٌكً بٌن الربٌس ٌاسر عرفات وربٌس الوزراء اإلسرابٌلً 

وعلٌه فان منظمة التحرٌر . اسحق رابٌن برعاٌة الربٌس األمرٌكً بٌل كلٌنتون 

الفلسطٌنٌة تعتبر الممثل الشرعً والوحٌد للشعب الفلسطٌنً وقد وقعت علً اتفاقٌات 

السالم مع حكومة االحتالل اإلسرابٌلً والتً بناء علٌة قامت السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
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:  وأهم تلك االتفاقٌات 1967على بعض االجزاء من االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

 ونقل الصالحٌات 1994أرٌحا فً عام -  واتفاقٌة ؼزة1993اتفاق إعالن المبادي عام 

واالتفاق المإقت حول الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة فً اٌلول (1995-1994)عام 

 وقد تعهدت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بموجب هذه االتفاقٌات بؤنشاء 1995 (سبتمبر)

السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وإجراء االنتخابات للمجلس التشرٌعً ولربٌس السلطة 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة وفوض بإجراء المفاوضات وتوقٌع االتفاقٌات مع دولة االحتالل 

 .اإلسرابٌلً

 السابقة الذكر ، االتفاقاتعقد سلسلة من   ( المبادئاعالن  ) تطبٌق هذا اتفاقاقتضىوقد 

دون أن تحقق مسٌرة تنفٌذها سوى خطوات اولى متعثرةإلى جانب تعثر مفاوضات 

المرحلة النهابٌة لتصل األزمة ذروتها مع صعود شارون لسدة الحكم فً اسرابٌل وإعادة 

.   األراضً الفلسطٌنٌة ودفن عملٌة السالم احتالله

مصطلحات الدراسة 

أُنشبت بتوصٌة من جامعة الدول العربٌة عام : منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  -

بهدؾ تحرٌر فلسطٌن بالكفاح المسلح و إعادة تمثٌل الشعب , 1964

, وتمكٌنه من القٌام بدوره فً تحرٌر وطنه , وإبراز كٌانه , الفلسطٌنً

فً ,  للشعب الفلسطٌنً ووحٌداوأُعترؾ بها ممثال شرعٌا , وتقرٌر مصٌره 

.مإتمر القمة العربٌة فً الرباط 
1

 

                                                           
11

, مركز أبحاث منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة , منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة جذورها وتؤسٌسها مساراتها ,  عبد الرحمن وآخرون - 

 .67ص ,1987,قبرص 
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تشكلت السلطة  الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع : السلطة  الفلسطٌنٌة  -

ؼزة، نتٌجة التفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مع 

حٌث دعا االتفاق إلى إنشاء . 13/9/1993فً واشنطن فً  (إسرابٌل)

سلطة وطنٌة فلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، تبدأ خاللها وقبل 

إسرابٌلٌة على قضاٌا الوضع – العام الثالث من قٌامها مفاوضات فلسطٌنٌة 

 النهابً وهً القدس

وعد الفلسطٌنٌون السلطة الوطنٌة، . والالجبٌن والمستوطنات والحدود والمٌاه

.الخطوة األولى على طرٌق إقامة الدولة الفلسطٌنٌة، وعاصمتها القدس
2

 

 االنتقالً حول ترتٌبات الحكم الذاتً المبادئوالمعرؾ بإعالن :  أوسلواتفاق -

ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً العاصمة ,  سالم وقعته إسرابٌل اتفاقوهو 

بحضور الربٌس , م1993 دٌسمبر عام 13فً , األمرٌكٌة واشنطن 

 بؤوسلو نسبة إلى المحادثات االتفاقٌةوسمٌت , األمرٌكً األسبق بٌل كلٌنتون 

.السرٌة التً جرت فً العاصمة النروٌجٌة أوسلو
3

 

 

: أهداف الدراسة

: تهدؾ هذه الرسالة بشكل أساسً الى ما ٌلً

                                                           
2

مسترجع بتارٌخ , http://www.palestinapedia.net,الموسوعة الفلسطٌنٌة  على الرباط التالً , أنظر فً ذلك - 

 .م8/4/2017
3

 .7/4/2017مسترجع بتارٌخ , Aljazwra net .com, أنظر موقع الجزٌرة نت - 

http://www.palestinapedia.net/
http://www.palestinapedia.net/
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إثبات أهمٌة وجود المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً فً إثبات الهوٌة الفلسطٌنٌة  -1

 .وشرح التعدٌالت التً جرت علٌه

 وهً الثالث مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اختصاصاتشرح  -2

 .المجلس الوطنً واللجنة التنفٌذٌة والمجلس المركزي

إثبات وجود تداخل فً الصالحٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة لكل من منظمة  -3

 .التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 على المستوٌٌن التنفٌذي والتشرٌعً فً كل من االستقاللٌةشرح مدى  -4

 .االنفرادالمنظمة والسلطة على وجه 

أهمٌة الدراسة 

: األهمٌة النظرٌة للدراسة

نتٌجة للتؤثٌر الواسع لعالقة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بالسلطة الفلسطٌنٌة  على 

والتً شؽلت الباحثٌن منذ اللحظات األولى , كٌانٌة النظام السٌاسً الفلسطٌنً 

وطبٌعة , ولبحث المإسسات التً تحكم المنظمة . لقٌام السلطة الفلسطٌنٌة 

التداخل فً الصالحٌات بٌن السلطة والمنظمة كانت األهمٌة النظرٌة للكتابة 

. والبحث فً هذا الموضوع

: األهمٌة العملٌة للدراسة

تكمن األهمٌة العملٌة فً هذه الدراسة بٌن العالقة بٌن منظمة التحرٌر 

وثم , الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وبٌان العالقة القانونٌة بٌنهما 
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وإثبات وجود , إثبات إختصاصا كل مإسسة من مإسسات منظمة التحرٌر 

ومدى , التداخل فً الصالحٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة بٌن السلطة والمنظمة 

..  الكتابة فً هذا الموضوعارتؤٌت بٌنهما االستقاللٌةوجود 

حدود الدراسة 

تتحدد مالمح الحد الموضوعً فً هذه الدراسة فً أنها قد  : الحد الموضوعً

عالجت العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حٌث أن 

 لبعض القوانٌن من التشرٌعات الفلسطٌنٌة فً هذه اختٌاره الباحث فً قصر ارتكاز

الدراسة ٌعود إلى أن العالقة بٌن المنظمة والسلطة ال تحكمها إال القوانٌن 

وكذلك فقد قام الباحث , والتشرٌعات الفلسطٌنٌة الصادرة عن السلطة والمنظمة

 على بعض المنشورات السٌاسٌة التً تبحث فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً باالعتماد

حٌث أن هذا النظام ٌتشكل من أهم أعمدته بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة , 

. الوطنٌة الفلسطٌنٌة

ٌؽطً البحث دراسة العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  :الحد الزمنً للدراسة

 أي منذ نشؤة السلطة الوطنٌة 1994والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة منذ العام 

وعضوٌة فلسطٌن فً األمم المتحدة أي وكما بٌن  ,  2012الفلسطٌنٌة إلى  العام

الباحث أن الدراسة لن تتطرق إلى مرحلة إعالن الدولة الفلسطٌنٌة وما تال ذلك من 

.  السلطة الفلسطٌنٌة إلى دولة فلسطٌنالسمتؽٌٌر 

دراسات سابقة 
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لم ٌكن هناك أي دراسة قانونٌة ناقشت العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

لكن كان هناك العدٌد من الدراسات واألبحاث التً , والسلطة والوطنٌة الفلسطٌنٌة 

أو أن بعض , والبعض منها بلفتة سرٌعة , وبطرٌقة ؼٌر مباشرة, تناولت الموضوع 

وبذلك فإن , هذه الدراسات تناول جزبٌة معٌنة فً العالقة دون جزبٌة أخرى 

الباحث هنا ٌورد أسماء بعض المإلفات والدراسات التً تناولت جزبٌات معٌنة فً 

ولكنها كانت دراسات ؼٌر مباشرة فً دراسة العالقة , العالقة بٌن المنظمة والسلطة 

سات على النحو اوهذه الدر, بٌن منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة بشكل مباشر 

: التالً

إشكالٌة العالقة بٌن منظمة :" عنوان الدراسة (1995,ممدوح نوفل ) -1

". التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة وسبل حلها 

(  22)فً العدد رقم  ,6فً المجلد رقم , مقال نشر فً مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة 

كانت من أول األبحاث والدراسات التً حذرت من أبعاد  , 1995فً ربٌع عام 

وقام الباحث نوفل من خاللها بوضع , عدم تحدٌد العالقة بٌن المنظمة والسلطة 

ى أنه ٌمكن أن تضع سبل لحل اإلشكالٌة فً هذه أمجموعة من األفكار التً ر

. العالقة

 (2006,حسن صالح علً أٌوب ) -2
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, آفاق التحول الدٌموقراطً فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً : " عنوان الدراسة

وإشكالٌة العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الفلسطٌنٌة كعامل 

". 2003-1993محوري 

 لمتطلبات برنامج استكماالالدراسة السابقة هً عبارة عن رسالة ماجستٌر قدمت 

. فلسطٌن, نابلس , التخطٌط والتنمٌة فً جامعة النجاح الوطنٌة 

 (2007, عبد هللا برهم ) -3

إصالح منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة إشكالٌة الهٌكلٌة : " عنوان الدراسة

". والبرامج

 استكماالالدراسة السابقة الدراسة السابقة هً عبارة عن رسالة ماجستٌر قدمت 

. فلسطٌن, نابلس , لمتطلبات برنامج التخطٌط والتنمٌة فً جامعة النجاح الوطنٌة 

 

 

 

 

 

 (2006,عالء أبوطه ) -4
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مالمح النظام السٌاسً الفلسطٌنً بعد التسوٌة وإشكالٌة العالقة "مقال بعنوان 

". بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

: اإلشكالٌة

: تكمن إشكالٌة هذه الرسالة فً التساإل التالً

والسلطة الوطنٌة  (ؾ . ت . م )إلى أي مدى تحكم اآللٌات القابمة العالقة بٌن 

الفلسطٌنٌة ؟ وهل أن هذه اآللٌات تجسد الطبٌعة التوافقٌة أم التناقض بٌنهما ؟  

:  وٌنجر عن هذا التساإل الكبٌر التساإالت الفرعٌة التالٌة  -

 التً نشؤت من خالل العالقة االزدواجٌة أن اعتبارإلى أي مدى ٌمكن  -

بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة قد ولدت 

نزاعات التضارب فً االختصاصات والصالحٌات والوالٌة السٌاسٌة 

والوظٌفٌة لكل منهما ؟ وإلى أي مدى قد أثر ذلك فً إعاقة ممارسة 

الصالحٌات الدستورٌة وسٌادة القانون والمسابلة ؟ كٌؾ ٌمكن أداء المهام 

 ، بل على أساس أن كل منهما األدوارال على أساس من التنافس وتقاسم 

ٌكمل اآلخر وفً خدمة بعضهما البعض فً كل عمل ٌمارس أو قرار 

ٌتخذ ؟ وهل أن الحل األمثل ٌكمن فً الفصل بٌن ما هو سٌاسً وما هو 

إجرابً فً هذه العالقة وذلك بالنظر إلى إختالؾ الطبٌعة المكونة لكل 

منهما ؟ وبما ٌعٌد اإلعتبار لمنظمة التحرٌر كمرجعٌة للسلطة ولٌس 

 العكس؟

 

 

منهجٌة الرسالة 
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حٌث قام الباحث ,  المنهج التحلٌلً القانونً باستخداملقد قام الباحث فً هذه الرسالة 

والوثابق الدستورٌة الصادرة عن السلطة الفلسطٌنٌة , بتحلٌل النصوص القانونٌة 

ثم القٌام بتحلٌل التداخل بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر , ومنظمة التحرٌر 

 بٌن السلطة الفلسطٌنٌة االختصاصات فً االستقاللٌةوتحلٌل مدى , فً الصالحٌات 

.  من خالل تحلٌل النصوص القانونٌة التً تنظم ذلك, ومنظمة التحرٌر

خطة الرسالة 

: لقد قام الباحث فً هذه بتقسٌم هذه الرسالة إلى فصلٌن على النحو التالً

. المإسسات التً تحكم منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة : الفصل األول 

.  بٌن المنظمة والسلطةواالستقاللٌةمدى تداخل العالقة : الفصل الثانً 
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الفصل األول 

المؤسسات التً تحكم منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة 

جمال عبد الذي دعا إلٌه الربٌس المصري )القاهرة) 1964مإتمر القمة العربً فً 

، وكلؾ المإتمر ممثل فلسطٌن أحمد منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، أنشبت الناصر

الشقٌري باالتصال بالفلسطٌنٌٌن وكتابة تقرٌر عن ذلك ٌقدم لمإتمر القمة العربً 

التالً، فقام أحمد الشقٌري بجولة زار خاللها الدول العربٌة واتصل بالفلسطٌنٌٌن 

فٌها، وأثناء جولته تم وضع مشروعً المٌثاق القومً والنظام األساسً لمنظمة 

التحرٌر الفلسطٌنٌة، وتقرر عقد مإتمر فلسطٌنً عام، وقام الشقٌري باختٌار اللجان 

التحضٌرٌة للمإتمر التً وضعت بدورها قوابم بؤسماء المرشحٌن لعضوٌة المإتمر 

الذي أطلق علٌه اسم المجلس ( 1964ٌونٌو 2إلى مارس 28 ) الفلسطٌنً األول

وقد انتخب هذا المإتمر أحمد . الوطنً الفلسطٌنً األول لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

الشقٌري ربٌساً له، وأعلن عن قٌام منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، وصادق على 

المٌثاق القومً والنظام األساسً للمنظمة، وانتخب الشقٌري ربٌساً للجنة التنفٌذٌة 

 .للمنظمة، وكلؾ المإتمر الشقٌري باختٌار أعضاء اللجنة الدابمة الخمسة عشر

قدم الشقٌري تقرٌراً عنإنشاء 1964سبتمبر 5وفً مإتمر القمة العربً الثانً فً 

. المنظمة، اكد فٌه على النواحً العسكرٌة والتنظٌمٌة لتحقٌق تحرٌر فلسطٌنوالتعببة

 .ووافق المإتمر على ما انجزه الشقٌري وأقر تقدٌم الدعم المالً للمنظمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_%28%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_1964_%28%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
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تفرغ الشقٌري للجنة التنفٌذٌة للمنظمة فً القدس، ووضع أسس العمل واألنظمة فً 

المنظمة واشرؾ على إنشاء الدوابر الخاصة بها وتؤسٌس مكاتب لها فً الدول 

جٌش التحرٌر العربٌة واألجنبٌة واشرؾ على بناء الجهاز العسكري تحت اسم 

 .الفلسطٌنً

 4إلى ماٌو 31الثانٌة التً عقدت بالقاهرة فً المجلس الوطنً الفلسطٌنًوفً دورة 

، قدم الشقٌري تقرٌراً حول إنجازات اللجنة التنفٌذٌة ثم قدم استقالته من 1965ٌونٌو

رباسة المجلس فقبلها المجلس، وجدد رباسته للجنة التنفٌذٌة ومنحته حق اختٌار 

 .أعضابها

 29بتارٌخ 1967القمة العربٌة فً الخرطوم بعد هزٌمة حزٌران عقد مإتمر 

وحمل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وفد تراس احمد الشقٌري وفد 1967أؼسطس 

 .القادة العرؾ مسإولٌة ضٌاع ما تبقى من فلسطٌن 

كانون االول  24وفً اجتماع اللجنة التنفٌذٌة التً عقدت  بمقر المنظمة بالقاهرة ٌوم 

قدم استقالته للشعب  / الذي دعا الٌه ومطالبة اعضاء اللجنة له باالستقالة  (دٌسمبر)

منظمة فً الخامس والعشرٌن من الشهر نفسه نداء أعلن فٌه أنه قد تنازل عن رباسة 

أحد أعضابها ٌحٌى حمودةعندها قررت اللجنة التنفٌذٌة أن ٌتولى التحرٌر الفلسطٌنٌة

المجلس الوطنً الفلسطٌنًرباسة المنظمة بالوكالة، إلى حٌن انعقاد 
4
.  
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 /https://ar.wikipedia.org/wiki-موقع الموسوعة الحرة وٌكسبٌدٌا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 ٌاسر عرفات ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر انتخاب تم 1969فً العام 

وتمت صٌاؼة الدستور األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لٌصٌر , الفلسطٌنٌة 

بذلك المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً والنظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة هما 

.المرجعٌة الدستورٌة للنظام السٌاسً الفلسطٌنً
5

 

وفً هذا البحث سٌقوم الباحث بالحدٌث عن المإسسات التً تحكم منظمة التحرٌر 

والحدٌث بداٌة عن مٌثاق منظمة التحرٌر , الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

والحدٌث عن سلطات منظمة التحرٌر , الفلسطٌنٌة والتعدٌالت التً جرت علٌه

.  مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اختصاصاتوالحدٌث عن ,  الفلسطٌنٌة 

: سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا الفصل على النحو التالً, وعلٌه 

مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  : المبحث األول 

.  مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌةاختصاصات: المبحث الثانً 

  

                                                           
5

, الطبعة األولى , المإسسة العربٌة للدراسات والنشر , بٌروت , التجربة الحكومٌة فً ظل النظام السٌاسً الفلسطٌنً, قرٌع أحمد - 

2008. 
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المبحث األول 

مؤسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 برباسة 1964أقر المإتمر الفلسطٌنً فً القدس فً الثامن والعشرٌن من أٌار عام 

احمد الشقٌري وبحضـور ممثلٌن عن التجمعات الفلسطٌنٌة قٌام منظمة التحرٌر 

الفلسطٌنٌة ممثلة للشعب الفلسطٌنً وقابـدة كفاحه الوطنً من اجل تحرٌر وطنه، 

البحة – واعتبرت المادة الرابعة من النظـام األساسـً لمنظمـة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

الفلسـطٌنٌٌن جمٌعـاً أعضـاء طبٌعٌٌن فً منظمة "أن - المجلس الوطنً الفلسـطٌنً

التحرٌر الفلسطٌنٌة ٌإدون واجبهم فً تحرٌر وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءات والشعب 

الفلسطٌنً هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة
6

 .

وفً هذا المبحث سوؾ ٌقوم الباحث بالحدٌث عن مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

باإلضافة الى الحدٌث عن سلطات المنظمة من , والتعدٌالت التً جرت علٌه 

. وعن تكٌنها وأعضابها, المجلس الوطنً الى اللجنة التنفٌذٌة إلى المجلس المركزي

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المبحث إلى مطلبٌن على النحو التالً

. مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والتعدٌالت التً جرت علٌه: المطلب األول 

. سلطات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة : المطلب الثانً 
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جامعة النجاح , رسالة ماجستٌر , إصالح منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة إشكالٌة الهٌكلٌة والبرامج , برهم عبد هللا - 

 .2009, نابلس  , الوطنٌة 
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. مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والتعدٌالت التً جرت علٌه: المطلب األول 

لقد نصت المادة الثانٌة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أن المنظمة 

 المٌثاق الوطنً وأحكامه وأحكام هذا النظام األساسً مبادئتباشر مسإولٌاتها وفق 

 إلٌهما من لوابح وأحكام وقرارات استناداوما ٌصدر 
7

أي أنهما ٌقعان فً مرتبة , 

 الوثٌقة الدستورٌة العلٌا التً تتضمن القواعد الربٌسٌة باعتبارهالدستور الفلسطٌنً 

.المتعلقة بنظام الحكم
8

 

وفً هذا ٌرى الباحث أن العالقة بٌن النظام األساسً للمنظمة وكذلك المٌثاق 

حٌث أن النظام ,الوطنً الفلسطٌنً هً عبارة عن أشبه ما تكون بالعالقة التكمٌلٌة 

األساسً أشار الى أن المنظمة تباشر صالحٌاتها ومهامها وفقا لما هو وارد فً 

وكذلك فإن المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً على أن النظام األساسً , المٌثاق الوطنً 

. لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة هو المكمل لما هو وارد فً المٌثاق

والباحث فً هذا المطلب سٌكتفً مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والتعدٌالت التً 

وعلٌه سٌقوم الباحث , دون الحدٌث عن النظام األساسً للمنظمة , جرت علٌه 

: بتقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن على النحو التالً 

. مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة : الفرع األول 

. التعدٌالت التً جرت على المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً: الفرع الثانً 
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المصادق , الصادر عن المجلس الوطنً الفلسطٌنً , المادة الثانٌة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  - 

 .1968علٌه عام 

8
 .17ص, مرجع سابق , التجربة الحكومٌة فً ظل النظام السٌاسً الفلسطٌنً , قرٌع أحمد - 
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مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة : الفرع األول 

واستمر العمل , لقد كان ٌعرؾ مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بالمٌثاق القومً 

، عندما انعقدت 1968الفلسطٌنً وفق نصوص هذا المٌثاق القومً حتى تموز 

 واستقالة أحمد الشقٌري 1967الدورة الرابعة للمجلس الوطنً الفلسطٌنً بعد نكسة 

ففً تلك الدورة التً استبدل فٌها أعضاء المجلس الوطنً بؤعضاء . من المنظمة

جدد اقترحت أسماءهم فصابل العمل الفدابً، وفً طلٌعتها فتح، تم تعدٌل هذا 

المٌثاق بدءاً من اسمه، حٌث أصبح ٌعرؾ بالمٌثاق الوطنً بدالً من المٌثاق القومً، 

.وفً ذلك إشارة واضحة الى المنعطؾ الذي اختارته القٌادة الجدٌدة للمنظمة
9

 

المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً ُوجد لٌعرؾ بالفلسطٌنً ، وبمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

ودورها كممثل شرعً ووحٌد للشعب الفلسطٌنً، ولٌظهر الشعارات التً ٌجب 

التمسك بها كفلسطٌنٌٌن ، وتوجههم من القضاٌا الوطنٌة ، كما ٌعرؾ المٌثاق العدو 

. الصهٌونً المتمثل بالحركة الصهٌونٌة كحركة ولٌدة لالمبرٌالٌة العالمٌة

 مادة تنص مادته األولى على أن فلسطٌنً هً جزء ال 29ٌحتوي هذا المٌثاق على 

, وعلى أن الشعب الفلسطٌنً جزء من األمة العربٌة , ٌتجزا من الوطن العربً 

.والوطن العربً الكبٌر
10
 

                                                           
9

 -http://shafiqalhout.info/seventeen/ ,  2017-5-30المسترجع بتارٌخ. 

10
فلسطٌن وطن الشعب العربً الفلسطٌنً وهً جزء ال ٌتجزا من الوطن :" من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً   (1)المادة - 

 ".العربً الكبٌر والشعب الفلسطٌنً جزء من األمة العربٌة 
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 هذا المٌثاق النص على أن فلسطٌن بحدودها التً كانت قابمة وقت احتوىولقد 

وأن الشخصٌة الفلسطٌنٌة صفة أصلٌة  , تتجزأ البرٌطانً وحدة إقلٌمٌة ال االنتداب

والنص كذلك على أن الفلسطٌنٌٌن هم المواطنون العرب الذٌن كانوا , ال تزول 

.م1947ٌقٌمون إقامة عادٌة فً فلسطٌنً حتى العام 
11
 

ولقد نص هذا المٌثاق أٌضا على أن المرحلة التً ٌعٌشها الشعب الفلسطٌنً هً 

وكذلك النص على أنه ٌكون للفلسطٌنٌٌن , مرحلة الكفاح الوطنً لتحرٌر فلسطٌن 

وأن الشعب العربً ,ثالث شعارات وهً الوحدة الوطنٌة والتعببة القومٌة والتحرٌر 

وأن الوحدة العربٌة وتحرٌر فلسطٌن هدفان , الفلسطٌنً ٌإمن بالوحدة العربٌة 

. الواحد منهما تحقٌق اآلخرٌهٌامتكامالن 
12
 

 العدل بمبادئ هذا المٌثاق النص على إٌمان الشعب العربً الفلسطٌنً احتوىولقد 

والحرٌة والسٌادة وتقرٌر المصٌر والكرامة اإلنسانٌة وحق الشعوب فً ممارستها 

والنص كذلك على تعاون منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مع جمٌع الدول العربٌة كل ,

. الحٌاد فٌما بٌنها والتزام, حسب إمكانٌاتها 
13
 

. تعدٌل المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً : الفرع الثانً 

 من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً على أن تعدٌل هذا المٌثاق ال 33لقد نصت المادة 

ٌكون إال من خالل موافقة األكثرٌة وهً بذلك تكون ثلثً األعضاء من المجلس 

                                                           
11

 .من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً (, 5, 4, 3, 2)المواد , أنظر -  

12
 .من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً  (13 , 12 ,11)المواد , أنظر  - 

13
 .من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً ( 27, 24 )المواد , أنظر -  
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ٌتم , على أن ٌكون ذلك فً جلسة خاصة , الوطنً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

.الدعوة إلٌها من أجل هذا الؽرض
14
 

م تم اعادة صٌاؼة المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 1968وكما ذكرنا سابقا فإنه فً العام 

، حٌث تم تعدٌل الخلل فً العنوان من المٌثاق القومً الى المٌثاق الوطنً 

الفلسطٌنً ، فالمٌثاق ُوضع للشعب الفلسطٌنً ولٌس لألمة العربٌة بؤجمعها ، كما 

كما تم حذؾ . أنه مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ولٌس مٌثاق الجامعة العربٌة 

بوصفها " فتح"وتعدٌل بعض المواد  التً  تتناقض مع الفكر الذي تبنته حركة 

والتً  (حركة وطنٌة ثورٌة مستقلة وهً تمثل الطلٌعة الثورٌة للشعب الفلسطٌنً)

.  الشعب الفلسطٌنًبإرادةتتمٌز بؤنها حركة ؼٌر خاضعة وال تابعة وال موجهة اال 

ٌإكد الشعب العربً الفلسطٌنً أصالة ثورته )": 28"وخٌر دلٌل ذلك اضافة المادة 

. (الوطنٌة واستقاللٌتها، وٌرفض كل أنواع التدخل والوصاٌة والتبعٌة

 انعقد المجلس الوطنً الفلسطٌنً  وتم تقرٌر تعدٌل 24/4/1996وفً تارٌخ 

المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً بما ال ٌتعارض مع اتفاقٌة أوسلو التً تم توقٌعها بالعام 

م، وتم تكلٌؾ لجنة مختصة تقوم بذلك ومن ثم ٌتم عرض المٌثاق الجدٌد فً 1993

وجاءت هذه القرارات انطالقاً من وثٌقة . أول اجتماع قادم للمجلس المركزي

م فً الجزابر ، والتً أكدت نّصت على 1988االستقالل التً صدرت فً العام 

اعتماد مبدأ حل الدولتٌن، وأكدت مبدأ حل النزاعات بالطرٌقة السلمٌة ، الى جانب 

                                                           
14

ال ٌعدل هذا المٌثاق اال بؤكثرٌة ثلثً مجموع أعضاء المجلس الوطنً " من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً  (33)المادة - 

 ".لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً جلسة خاصة ٌدعى إلٌها من أجل هذا الؽرض
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 والشرعٌة 338 و 242أنها جاءت استناداً التفاقٌة أوسلو وقرارات األمم المتحدة 

الدولٌة 
15

 .

 تحدٌداً تم تعدٌل المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً ، 14/12/1998وبالفعل فً تارٌخ 

حٌث صادق أعضاء المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً ؼزة ، على الؽاء  المواد التً 

ٌُراد التخلص منه وتم ذلك بحضور الربٌس األمرٌكً بٌل . تظهر الصهٌونٌة كعدو 

. كلٌنتون ، وجاء هذا القرار التزاماً بتنفٌذ اتفاقٌة واي رٌفر

 الذي عقد فً ؼزة بتارٌخ اجتماعهوبذلك فلقد صادق المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً 

وكذلك القرار بتعدٌل البعض اآلخر من , على إلؽاء هذه المواد , 14-2-1998

من المواد الملؽاة من قبل أعضاء المجلس الوطنً الفلسطٌنً ما , بنود هذا المٌثاق 

:- ٌلً 

 الٌهود الذٌن كانوا ٌقٌمون إقامة عادٌة فً فلسطٌن حتى بدء " : 6"لمادة ا

. الؽزو الصهٌونً لها ٌعتبرون فلسطٌنٌٌن

  االنتماء الفلسطٌنً واالرتباط المادي والروحً والتارٌخ " : 7"المادة

بفلسطٌن حقٌقتان ثابتتان، وأن تنشبة الفرد الفلسطٌنً تنشبة عربٌة ثورٌة 

واتخاذ كل وسابل التوعٌة والتثقٌؾ لتعرٌؾ الفلسطٌنً بوطنه تعرٌفا روحٌا 

ومادٌا عمٌقا وتؤهٌله للنضال والكفاح المسلح والتضحٌة بماله وحٌاته 

. السترداد وطنه حتى التحرٌر واجب قومً

                                                           
15

-5-31مسترجع بتارٌخ  , /http://www.noqta.info, خمسون عاما على  المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً , أبو بكر فادي -  
2017. 
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  المرحلة التً ٌعٌشها الشعب الفلسطٌنً هً مرحلة الكفاح " :  8"المادة

الوطنً لتحرٌر فلسطٌن؛ ولذلك فإن التناقضات بٌن القوى الوطنٌة 

الفلسطٌنٌة هً من نوع التناقضات الثانوٌة التً ٌجب أن تتوقؾ لصالح 

التناقض األساسً فٌما بٌن الصهٌونٌة واالستعمار من جهة والشعب العربً 

الفلسطٌنً من جهة ثانٌة، وعلى هذا األساس فإن الجماهٌر الفلسطٌنٌة، سواء 

من كان منها فً أرض الوطن أو فً المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة 

. وطنٌة واحدة تعمل السترداد فلسطٌن وتحرٌرها بالكفاح المسلح

  الكفاح المسلح هو الطرٌق الوحٌد لتحرٌر فلسطٌن وهو بذلك " : 9"المادة

وٌإكد الشعب الفلسطٌنً تصمٌمه المطلق وعزمه . إستراتٌجٌا ولٌس تكتٌك

الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسٌر قدما نحو الثورة الشعبٌة المسلحة 

لتحرٌر وطنه والعودة إلٌه وعن حقه فً الحٌاة الطبٌعٌة فٌه وممارسة حق 

. تقرٌر مصٌره فٌه والسٌادة علٌه

  وقٌام إسرابٌل باطل 1947تقسٌم فلسطٌن الذي جرى عام " : 19"المادة 

من أساسه مهما طال علٌه الزمن لمؽاٌرته إلرادة الشعب الفلسطٌنً وحقه 

الطبٌعً فً وطنه ومناقضته للمبادئ التً نص علٌها مٌثاق األمم المتحدة 

. وفً مقدمها حق تقرٌر المصٌر

  ٌعتبر باطال ًكل من وعد بلفور وصك االنتداب وما ترتب ": 20"المادة

علٌهما وأن دعوى الترابط التارٌخٌة والروحٌة بٌن الٌهود وفلسطٌن ال تتفق 

وأن . مع حقابق التارٌخ وال مع مقومات الدولة فً مفهومها الصحٌح



34 
 

الٌهودٌة بوصفها دٌنا سماوٌا لٌست قومٌة ذات وجود مستقل وكذلك فإن 

الٌهود لٌسوا شعبا واحدا له شخصٌته المستقلة وإنما هم مواطنون فً الدول 

. التً ٌنتمون إلٌه

  الشعب العربً الفلسطٌنً معبرا عن ذاته بالثورة الفلسطٌنٌة " : 21"المادة

المسلحة، ٌرفض كل الحلول البدٌلة من تحرٌر فلسطٌن تحرٌرا كامال 

. وٌرفض كل المشارٌع الرامٌة إلى تصفٌة القضٌة الفلسطٌنٌة أو تدوٌله

  الصهٌونٌة حركة سٌاسٌة مرتبطة ارتباطا عضوٌا " :  22"المادة

باإلمبرٌالٌة العالمٌة، وهً حركة عنصرٌة تعصبٌة فً تكوٌنها، توسعٌة 

استٌطانٌة فً أهدافها، فاشٌة نازٌة فً وسابلها، وأن إسرابٌل هً أداة 

الحركة الصهٌونٌة وقاعدة بشرٌة جؽرافٌة لإلمبرٌالٌة العالمٌة ونقطة ارتكاز 

ووثب لها فً قلب الوطن العربً لضرب أمانً األمة العربٌة فً التحرر 

. والوحدة والتقدم

 إن إسرابٌل مصدر دابم لتهدٌد السالم فً الشرق األوسط والعالم أجمع، ولما كان 

تحرٌر فلسطٌن ٌقضً على الوجود الصهٌونً واإلمبرٌالً فٌها وٌإدي إلى استتباب 

السالم فً الشرق األوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطٌنً ٌتطلع إلى نصرة جمٌع 

أحرار العالم وقوى الخٌر والتقدم والسالم فٌه وٌناشدهم جمٌعا على اختالؾ مٌولهم 

.         واتجاهاتهم تقدٌم كل عون وتؤٌٌد له فً نضاله العادل المشروع لتحرٌر وطنه

دواعً األمن والسلم ومقتضٌات الحق والعدل تتطلب من الدول " :  23"المادة 

جمٌعها حفزا لعالقات الصادقة بٌن الشعوب واستبقاء لوالء المواطنٌن ألوطانهم أن 
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"  30"وكذلك المادة .تعتبر الصهٌونٌة حركة ؼٌر مشروعة وتحرم وجودها ونشاطه

المقاتلون وحملة السالح فً معركة التحرر هم نواة الجٌش الشعبً الذي سٌكون 

.الدرع الواقٌة لمكتسبات الشعب العربً الفلسطٌنً
16
 

التً تتحدث عن الكفاح المسلح كطرٌق ووسٌلة "  30"و "9"ان الؽاء المادة 

لتحرٌر أرض فلسطٌن، ٌشطب األساس الذي بنٌت وتؤسست علٌه حركات التحرر 

الوطنٌة التً تؤتً تحت اطار منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، لذلك ٌتفق الباحث مع 

 بإلؽاءالتوجهات التً تقر بؤن  أن تلك الحركات باتت مجرد أحزاب سٌاسٌة ال أكثر 

.  هذا البند

 والذي ٌرضخ بشكل تام للمستعمر 23 و 22أٌضاً الؽاء البند أو المادة رقم 

، ألن عدم التعرٌؾ بالحركة الصهٌونٌة كحركة  (الصهٌونً- االمرٌكً)االمبرٌالً 

استعمارٌة ، هو اعتراؾ واضح وصرٌح  بمشروعٌة تلك الحركة والرضوخ باألمر 

الواقع ، وبالتالً اعتراؾ بحقهم فً الوجود واقامة وطن لهم حتى وان كان ضمن 

. حل الدولة أو الدولتٌن

التً الؽٌت ، وبنفً ذكر وعد بلفور المشإوم ، مشكلة حقٌقة ، فعدم " 20"أما المادة 

التطرق الى هذا الوعد المشإوم الذي ٌشكل السبب االساسً الذي أودى بنا الى هذا 

. فان فً هذا رضوخ واعتراؾ متتالٌٌن للمشروع الصهٌونً االمبرٌالً. الحال 

                                                           
16

 .من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً قبل التعدٌل علٌه (6,7,8,9,10,15,20,19,21,22,23,30 )المواد , أنظر فً ذلك - 
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 نرى أن طرح الدولة الواحدة أمر بات متاحاً فإننا هذه البنود أو المواد ، بإلؽاء

، تظهر أن ٌمكن " 6"بالنسبة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، حٌث أن الؽاء المادة 

االعتراؾ بالصهاٌنة الى جانب الٌهود كمواطنٌن ٌتعاٌشون مع الفلسطٌنٌٌن فً نفس 

كما أن هذه الفكرة لٌست جدٌدة بل تم طرحها من قبل وعلى . اطار الدولة الواحدة

. 1968لسان قادة حركة فتح منذ العام 
17
 

ولٌس بحذؾ نص المادة كامال فهً , أما المواد التً حذؾ منها مقاطع جزبٌة 

( 1,2,3,4,5,11,12,13,14,16,17,18,25,26,27,29)المواد التالٌة

بل كذلك تم , لم تكن هذه التعدٌالت تقتصر فقط على المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً

تعدٌل النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لتكون بالشكل الذي ٌنسجم مع 

حٌث أدخل على النظام األساسً خمسة , التعدٌالت التً تمت على المٌثاق الوطنً 

.عشرة تعدٌال 
18
 

 

 

 

                                                           
17

 .2017-5-30مسترجع بتارٌخ . مرجع سابق, أبو بكر فادي- 

18
-5-30مسترجع بتارٌخ , مقال منشور على وكالة دنٌا الوطن , تعدٌل المٌثاق القومً الفلسطٌنً ,حسٌن ؼازي - 

2017. 
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سلطات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة : المطلب الثانً 

, فً هذا المطلب سوؾ ٌقوم الباحث بشرح سلطات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

ثم , والذي سٌقوم الباحث بشرح تكوٌنه وأعضابه , والتً تتمثل فً المجلس الوطنً 

بعد ذلك سٌقوم الباحث بشرح تكوٌن وأعضاء اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 

وكذلك فإنه ال بد لنا أٌضا من تخصٌص بسٌط بشرح تكوٌن وأعضاء , الفلسطٌنٌة 

المجلس المركزي الذي ٌمثل الحالة الوسطٌة بٌن المجلس الوطنً الذي ٌشكل 

وبٌن اللجنة التنفٌذٌة التً تشكل السلطة التنفٌذٌة فً , السلطة التشرٌعٌة فً المنظمة 

المنظمة ولقد كان قرار انشاء المجلس المركزي من المجلس الوطنً الفلسطٌنً 

ولقد نص قرار اإلنشاء على أن ربٌس المجلس المركزي هو بذاته ربٌس المجلس 

الوطنً 
19

وٌتكون المجلس المركزي من ربٌس وأعضاء اللجنة التنفٌذٌة،  . 

وممثلٌن عن الفصابل والقوى الفلسطٌنٌة، واالتحادات الطالبٌة، واتحاد المرأة 

واتحاد المعلمٌن، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلٌن عن أصحاب الكفاءات؛ باإلضافة 

. و ٌكون ربٌس المجلس الوطنً ربٌسا للمجلس المركزي.  إلى ستة مراقبٌن

وقام المجلس المركزي الفلسطٌنً خالل السنوات التً انقضت، منذ تشكٌله، بدور 

مهم فً مناقشة مختلؾ التطورات السٌاسٌة المتعلقة بالقضٌة الفلسطٌنٌة على 

. الساحتٌن العربٌة والدولٌة، وصٌاؼة التوصٌات الالزمة والمناسبة بشؤنها

                                                           
19

قرار إنشاء المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الصادر عن المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً دورته , أنظر - 

 م1977عام , الثالثة عشرة 
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: ومن أهم القرارات التً اتخذها المجلس المركزي

لقد وافق المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً دورته : اختٌار ربٌس دولة فلسطٌن- 1

العشرٌن، تؤكًٌدا على قرار المجلس المركزي الفلسطٌنً، والذي عقد فً تونس 

. م، على اختٌار األخ ٌاسر عرفات ربٌسا لدولة فلسطٌن30/3/1983

حٌث : م فً تونس10/12/1993إنشاء السلطة الوطنٌة فً دورته المنعقدة فً - 2

تكلؾ اللجنة التنفٌذٌة بمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بتشكٌل مجلس السلطة الوطنٌة 

الفلسطٌنٌة فً المرحلة االنتقالٌة من عدد من أعضاء اللجنة التنفٌذٌة وعدد من 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر )الداخل والخارج؛ وٌكون السٌد ٌاسر عرفات 

. ربًٌسا لمجلس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة (الفلسطٌنٌة

م فً داخل األراضً 1996وفً أعقاب االنتخابات التشرٌعٌة التً جرت عام - 3

الفلسطٌنٌة، أضٌؾ إلى المجلس المركزي عدد من األعضاء ٌمثلون رإساء اللجان 

الدابمة فً المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً وهٌبة مكتب رباسة المجلس التشرٌعً؛ إلى 

. جانب رإساء الكتل البرلمانٌة فٌه

 واآلن سوؾ ٌنتقل الباحث الى الحدٌث عن المجلس الوطنً واللجنة التنفٌذٌة  

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن على النحو التالً 

. تكوٌن المجلس الوطنً وأعضابه : الفرع األول 

. تكوٌن اللجنة التنفٌذٌة وأعضابها: الفرع الثانً 
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. تكوٌن المجلس الوطنً وأعضائه: الفرع األول

أمٌن ) حٌن قام الحاج 1948تعود نشؤة المجلس الوطنً الفلسطٌنً إلى عام 

بالعمل على عقد مجلس وطنً فلسطٌنً فً ؼزة، مّثل أول سلطة (الحسـٌنً

تشرٌعٌة فلسطٌنٌة فقام علـى أرض فلسطٌن التً نص علٌها قرار األمم المتحدة رقم 

 ،حٌث قـام المجلـس الوطنً حٌن ذاك بتشكٌل حكومة عموم 1947 لعام 181

. فلسطٌن برباسة أحمد حلمً باشا

لقد حدد النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على أن المجلس الوطنً 

فقد نصت المادة السابعة من النظام , الفلسطٌنً ٌمثل السلطة العلٌا فً المنظمة 

:  األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على  ما ٌلً 

وهو الذي ٌضع سٌاسة , المجلس الوطنً هو السلطة العلٌا لمنظمة التحرٌر " 

" المنظمة ومخططاتها وبرامجها

نستنتج مما سبق أن المجلس الوطنً الفلسطٌنً هو باإلضافة الى كونه السلطة العلٌا 

أما على صعٌد مدة هذا , للمنظمة بل أنه ٌضع سٌاسة المنظمة وبرامجها وسٌاساتها

المجلس فقد حددتها المادة التالٌة للمادة السابقة وهً المادة الثامنة من النظام 

األساسً  ونصت على أن تكون مدة المجلس عبارة عن ثالث سنوات وبدعوة من 

.أو من خالل دورات ؼٌر عادٌة , ربٌسه ٌعقد دورٌا مرة كل سنة 
20
 

                                                           
20

 .المادة الثامنة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة - 
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ولقد نصت المادة الخامسة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على أن 

,  المباشر االقتراع عن طرٌق انتخابأعضاء المجلس الوطنً الفلسطٌنً ٌنتخب و 

,من قبل الشعب الفلسطٌنً بموجب نظام تضعه اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة
21
 

ونص النظام األساسً للمنظمة أٌضا على أنه فً الحاالت التً ٌتعذر معها القٌام 

 الظروؾ تتهٌؤ ٌستمر المجلس الوطنً قابما إلى أن االنتخاباتبإجراء 

.لالنتخابات
22
 

و ٌعتبر أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً أعضاء فً المجلس الوطنً 

 الذي صادق 2005 لعام 9الفلسطٌنً بمجرد انتخابهم بحسب قانون االنتخابات رقم 

الفقرة الخامسة _علٌه السٌد الربٌس محمود عباس بحٌث تنص المادة الثانٌة منه 

ٌكون أعضاء المجالس التشرٌعً الفلسطٌنً المنتخبٌن أعضاء فً المجلس ):

الوطنً الفلسطٌنً فور أدابهم القسم القانونً وفقا ألحكام النظام األساسً لمنظمة 

.(التحرٌر الفلسطٌنٌة
23
 

                                                           
21

المادة - 
21

 .المادة الثامنة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة - 

ٌنتخب أعضاء المجلس الوطنً عن طرٌق " من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تنص على أنه  (5 )

 ".اإلقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطٌنً بموجب نظام تضعه اللجنة التنفٌذٌة لهذه الؽاٌة 

22
 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (6)المادة , الفقرة األولى , أنظر- 

23
 . وتعدٌالته2005لسنة  (9)الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القرار بشان اإلنتخابات العامة رقم - 
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أما بالنسبة لتكوٌن المجلس الوطنً فإنه ٌتكون من مكتب رباسة وهذا المكتب مإلؾ 

وكذلك من أمٌن سر ٌنتخبهم المجلس الوطنً فً , من الربٌس ومن ناببٌن للربٌس 

.انعقادهبدء 
24

 .

وفً قراءة ألداء المجلس الوطنً فإنه ٌالحظ وبخالؾ القانون األساسً الذي ٌنص 

على عقد دورة واحدة سنوٌاً فقد عقد المجلس واحد وعشرٌن دورة أي بمعدل دورة 

واحدة كل سنتٌن، وأن توارٌخ انعقاد المجلس أخذت تتباعد زمنٌاً مع مرور الوقت؛ 

انعقد ( 1973-1964)فمثالً فـً السـنوات العشـر األولى من عمر المجلس 

 دورة، وفً السنوات العشر الثانٌـة عقد المجلس خمس دورات، وفً 11المجلس 

عقدالمجلس أربع دورات، ثم لم تنعقد فً  ( 1993-1984)السنوات العشر الثالثة 

 .سـوى دورة واحدة فً قطاع ؼزة) 2006-1993) التالٌـة 13السنوات ال
25

إن 

المالِحظ لسٌر انعقاد جلسات المجلس الوطنً ٌدرك بكل سهولة التناسب العكسً 

بٌن انعقاد المجلس الوطنً وتعقٌد القضاٌا الفلسطٌنٌة، حٌث مر المجلس الوطنً 

بمحطـات عدٌـدة كانت تقتضً عقد المجلس مثل ما أقره فً المجلس الثانً عشر 

 (برنامج النقاط العشر) وهـو مـا عـرؾ بالبرنامج السٌاسً المرحلً 1974عام 

الذي أقر ألول مرة أن الكفاح المسلح وسٌلة ربٌسٌة للتحرٌر، ولٌس الوسٌلة 

 المجلس الوطنً فً الدورة التاسعة عشرة حٌن أعلن دولة اعترؾالوحٌدة، كما 

 ،وأخٌـراً قـرارات 338 و242فلسطٌن، وألول مرة بقرارات األمم المتحـدة 

 وفٌه قرر حذؾ 1996المجلس الوطنً الحادي والعشرٌن الذي انعقد فً ؼزة عام 

.جمٌع البنود المعادٌة إلسرابٌل من المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً
26
 

 

                                                           
24

 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (9)أنظر فً ذلك المادة - 

25
 .205المجلد الثانً، هٌبة الموسوعة الفلسطٌنٌة، دمشق، الطبعة األولى، ص . الموسوعة الفلسطٌنٌة-

26
 .124ص,مرجع سابق , إصالح منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة , برهم عبد هللا - 
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. تكوٌن اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر وأعضائها: الفرع الثانً 

تشبه اللجنة التنفٌذٌة ضمن بنٌة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السلطة التنفٌذٌة فً 

أعلى سلطة تنفٌذٌة "الدول األخرى، وقد عرفها النظام األساسً للمنظمة بؤنها 

للمنظمة، وتكون دابمة االنعقاد، وأعضاإها متفرؼون للعمل، وتتولى تنفٌذ السٌاسة 

والبرامج والمخططات التً ٌقررها المجلس الوطنً، وتكون مسإولة أمامه 

".مسإولٌة تضامنٌة وفردٌة
27
 

:  لقد مر تشكٌل اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بطورٌن

: من قٌام المنظمة حتى الدورة الرابعة للمجلس الوطنً• 

ٌنتخب المجلس الوطنً من بٌن أعضابه "فقد نص النظام األساسً للمنظمة على أن 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة، وٌتولى الربٌس اختٌار أعضابها، وتإلؾ اللجنة التنفٌذٌة من 

(..خمسة عشر عضواً بمن فٌهم الربٌس، وٌنتخب هإالء من بٌنهم نابباً للربٌس
28
 

وقد تولى أحمد الشقٌري ربٌس اللجنة التنفٌذٌة آنذاك، تعٌٌن أعضاء اللجنة التنفٌذٌة 

. م 1967 وحتى عام 1964طوال فترة رباسته للجنة من عام 

 

                                                           
27

 . من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة15المادة , أنظر فً ذلك - 

28
 : من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على ما ٌل13ًتنص المادة - 

 .ٌتم إنتخاب جمٌع أعضاء اللجنة التنفٌذٌة من قبل المجلس الوطنً - أ"

 .ٌتم إنتخاب ربٌس اللجنة التنفٌذٌة من قبل اللجنة - ب

 .تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطنً- ج
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(: 1968القاهرة )الدورة الرابعة للمجلس الوطنً  • 

من النظام األساسً، حٌث أصبح المجلس الوطنً  (14، 13) تم تعدٌل المادتٌن 

هو الذي ٌنتخب من بٌن أعضابه جمٌع أعضاء اللجنة التنفٌذٌة، وتقوم اللجنة 

التنفٌذٌة  بانتخاب ربٌسها من بٌن أعضابها، كما جرى تحدٌد عدد أعضاء اللجنة 

.بؤربعة عشر، بمن فٌهم ربٌس مجلس إدارة الصندوق القومً الفلسطٌنً
29
 

ولقد نص النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على أن ٌكون المقر الدابم 

مع إعطابها الحق فً أن تعقد إجتماعاتها فً , للجنة التنفٌذٌة هو فً مدٌنة القدس 

.أي مكان آخر تراه مناسبا
30
 

سبعة من )وقد تم تحدٌد أعضاء اللجنة بؤربعة عشر عضواً بمن فٌهم الربٌس، 

لكن العدد زاد فً فً الدورة الرابعة للمجلس الوطنً (الفصـابل وسبعة من المستقلٌن

 عضواً، وهً فً حالة 18إلى .م17/7/1968– م 10/7/1968المنعقد بالقاهرة 

انعقاد دابم وتقوم بدور أساسً فً عمل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، وأعضاإها 

وتقوم بتنفٌذ السٌاسات والبرامج والمخططات التً ) (12)متفرؼون للعمل فٌهـا، 

ٌوافق علٌها المجلس الوطنً الفلسطٌنً إن عملٌة إصالح وتصوٌب وضع اللجنة 

                                                           
29

تإلؾ اللجنة التنفٌذٌة من أربعة عشر "  من النظام األساسً لمنظة التحرٌر الفلسطٌنٌة على ما ٌلً 14تنص المادة -  

 .عضوا بمن فٌهم ربٌس مجلً ادارة الصندوق القومً الفلسطٌنً

تإلؾ اللجنة التنفٌذٌة من خمسة عشر الى ثمانٌة عشر عضوا بمن فٌهم ربٌس "  معدلة على  أنه 14وكذلك تنص المادة 

 ".مجلس إدارة الصندوق القومً

30
ٌكون المقر الدابم للجنة التنفٌذٌة فً "  من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على ما ٌلً 17تنص المادة -  

 "ولها أن تعقد إجتماعاتها فً أي مكان آخر تراه مناسبا, مدٌنة القدس 
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التنفٌذٌة ٌتطلب العودة إلى النظـام األساسـً للمنظمة الستكمال عضوٌتها لتكون 

 (معدلة (14) 13) .قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بعملٌة اإلصالح، فالمادة 

إذا شؽرت العضوٌة فً اللجنة التنفٌذٌة بٌن " :من النظام األساسً تنص على ما ٌلً

فترات انعقاد المجلس الوطنً ألي سبب من األسباب، تمأل الحاالت الشاؼرة كما 

ٌلً إذا كانت الحاالت الشاؼرة تقل عن الثلث، ٌإجل ملإها إلى أول انعقاد للمجلس 

إذا كانت الحاالت الشاؼرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفٌذٌة أو أكثر ٌتم  .الوطنً

ملإها من قبـل المجلس الوطنً فً جلسة خاصة ٌدعى خالل مدة ال تتجاوز ثالثٌن 

فً حالة القوة القاهرة التً ٌتعذر معها دعوة المجلس الوطنً إلى اجتماع ؼٌر  .ٌوما

عادي ٌـتم ملء الشواؼر ألي من الحالتٌن السابقتٌن من قبل اللجنة التنفٌذٌة ومكتـب 

المجلـس ومـن ٌستطٌع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك فً مجلس مشترك ٌتم 

وفً  .لهذا الؽرض، وٌكـون اختٌار األعضاء الجدد بؤؼلبٌة أصوات الحاضرٌن

الظروؾ الحالٌة فإن أكثر من ثلث أعضاء اللجنة التنفٌذٌة ٌعتبر شاؼراً باالستشهاد 

أو االعتقال أو تجمٌد العضوٌة أو التؽٌب، مثل ٌاسر عرفات وفٌصل الحسٌنً 

وٌاسر عمرو قد توفوا وعبدالرحٌم ملوح معتقل فٌما أسعد عبدالرحمن مسـتقٌل 

كما جاء فً النظام - وفـاروق القـدومً ال ٌحضـر الجلسات فً الداخل وهذا ٌتطلب 

 130 .الدعوة الفورٌـة للمجلـس الـوطنً الجتماع ؼٌر عادي لملء هذه الشواؼر- 

وبسبب صعوبة دعوة المجلس الوطنً الحالً فإنه باإلمكان االعتماد على النص 

من المادة الرابعة عشرة لمعالجة النقص فً اللجنة التنفٌذٌة،  (ج)الـوارد فً الفقرة 

واعتبـار المجلـس المركزي هو اإلطار الذي ٌجمع الجهات التً نصت علٌها الفقرة 
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ألنه ٌضمها بالفعل، وكما ٌمكن دعوة التٌارات اإلسالمٌة للنقاش والمشاركة  (ج)

إال أن األمر اختلؾ بعد  .والخروج بجسم تمثٌلً ولو مإقتاً لحٌن إجراء االنتخابات

تشكٌل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، فقد أصـبح ربـٌس اللجنـة التنفٌذٌة لمنظمة 

التحرٌر الفلسطٌنٌة هو نفسه ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وشؽل أعضـاء من 

اللجنة التنفٌذٌة وزارات فً السلطة الوطنٌة وبالتالً أصبحوا ؼٌر متفرؼٌن للعمل 

فً اللجنة التنفٌذٌة التً تمثل الشعب الفلسطٌنً فً كافة أماكن تواجده، واإلشراؾ 

على تشكٌالت المنظمة، وإصدار اللوابح والتعلٌمات، وتنفٌذ السٌاسة المالٌة للمنظمة 

وإعداد مٌزانٌاتها، وتنسٌق العمل ما بٌن المنظمة ومختلؾ االتحادات والمإسسات 

فعلى العكس من ذلك انهمكت اللجنة التنفٌذٌة بعد استقرارها فً  .العربٌة والدولٌة

الداخل بمجرٌات الحٌاة الٌومٌة للشعب الفلسطٌنً بالداخل، وتعقد اللجنة التنفٌذٌة 

اجتماعاتها بحضـور ثلثـً أعضـابها وقرارتها تتخذ باألؼلبٌة وتستمر صالحٌة 

اللجنة التنفٌذٌة فً ممارسة أعمالها ما دامت تحظـى بثقة المجلس الوطنً حٌث تقدم 

استقالتها فً أول اجتماع لدورة المجلس الوطنً، وتعتبر اللجنـة التنفٌذٌة السلطة 

 الفعلٌة فً المنظمة، إذ تؤخذ القرارات عادة ثم تعـود للمجلـس المركـزي أو الوطنً

ولقد خول النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اللجنة التنفٌذٌة فً ممارسة 

وعلى اللجنة , ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطنً واختصاصاتهاصالحٌاتها 
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وٌجوز إعادة ,  ٌعقده اجتماع للمجلس الوطنً الجدٌد فً أول استقالتهاالتنفٌذٌة تقدٌم 

.انتخابها
31
 

أما بالنسبة إلى النصاب القانونً للجنة فهو ٌتكون من ثلثً أعضابها وتتخذ قراراتها 

.بؤؼلبٌة أصوات االعضاء الحاضرٌن
32
 

  

                                                           
31

 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (20)المادة , أنظر - 

32
 . من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة21المادة , أنظر - 
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. اختصاصات  مؤسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة: المبحث الثانً 

بعد ما قام الباحث فً المبحث السابق بشرح مٌثاق منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

, والحدٌث عن سلطات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  , والتعدٌالت التً جرت علٌه 

ولقد كان , من حٌث المجلس الوطنً وهو الذي ٌمثل السلطة التشرٌعٌة فً المنظمة 

حٌث ,  بها المجلس الوطنً الفلسطٌنً اضلعمٌدان التشرٌع من أهم المٌادٌن التً 

أن القانون هو الذي ٌنظم النشاط العام وٌضبط التصرفات وٌضمن الحقوق 

 هذا اختصاصاتحٌث سٌقوم الباحث  فً هذا المبحث بشرح ,والحرٌات العامة

 المجلس اختصاصاتوسٌقوم الباحث أٌضا فً هذا المبحث بشرح , المجلس

 المجلس المركزي البت فً األمور اختصاصاتالمركزي بحٌث تتمثل أهم 

ثم ,والقضاٌا   العاجلة والطاربة بما ال ٌتعارض وأحكام المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

وهً ,  اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر اختصاصاتأخٌرا سٌقوم الباحث   بشرح 

والتً تتمثل بكونها أعلى سلطة تنفٌذٌة فً , وبؤعضابها, التً تتمثل بربٌس اللجنة 

وتتولى تنفٌذ السٌاسة ,  وأعضابها متفرؼون للعمل االنعقادالمنظمة وتكون دابمة 

والبرامج والمخططات التً ٌقرها المجلس الوطنً وتكون مسإولة أمامه مسإولٌة 

. تضامنٌة وفردٌة

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المبحث إلى ثالث مطالب على النحو التالً

.  المجلس الوطنًاختصاصات: المطلب األول

.  المجلس المركزياختصاصات: المطلب الثانً

 (الربٌس واألعضاء ) اللجنة التنفٌذٌة اختصاصات: المطلب الثالث 
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.  المجلس الوطنًاختصاصات: المطلب األول 

 حزٌران 2_ ماٌو / أٌار 28 لقد عقد المإتمر الوطنً األول فً القدس بتارٌخ 

،حٌث انبثق عنه المجلس الوطنً الفلسطٌنً األول الذي دعً 1964ٌونٌو /

 وأعلن 2/6/1964إلى 28/5 عضوا بمدٌنة القدس فً الفترة من 433لحضور 

التً تمثل قٌادة  (ؾ.ت.م)هذا المإتمر فً بٌانه عن قٌام منظمة التحرٌر الفلسطٌنً 

الشعب العربً الفلسطٌنً لخوض معركة التحرٌر ،وقد صدر عن المجلس الوطنً 

الوطنً )الفلسطٌنً أٌضا عدد من الوثابق والقرارات أهمها المٌثاق القومً 

أحمد شقٌري "،والنظام األساسً للمنظمة وؼٌرها ،وتم انتخاب السٌد (الفلسطٌنً 

.ربٌسا لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة "
33
 

فً مدٌنة (دورة أعمار الوطن واالستقالل )وفً خالل الدورة الحادٌة والعشرون 

 ،تم فٌها انتخاب األخ سلٌم 1996أبرٌل / نسٌان 25-22ؼزة فً الفترة من 

الزعنون ، ربٌسا أصٌال للمجلس الوطنً الفلسطٌنً بدل الربٌس المستقٌل الشٌخ 

عبد الحمٌد السابح ،وانتخاب لجنة تنفٌذٌة جدٌدة إضافة إلى قرارات حول بناء 

وترسٌخ السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة واالنتخابات الرباسٌة والتشرٌعٌة والوحدة 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة والقدس والعابدٌن والنازحٌن والالجبٌن ،وقد قرر المجلس 

الوطنً الفلسطٌنً اعتبار أعضاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً فٌه وهم جزء من 

. حصة الداخل فً المجلس 

                                                           
33

 .م2017-6-1 المسترجع بتارٌخ https://www.palestinepnc.org,المجلس الوطنً الفلسطٌنً ,أنظر - 

https://www.palestinepnc.org/
https://www.palestinepnc.org/
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لقد حددت المادة العاشرة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أن المجلس 

 ٌقوم بالعدٌد من المهام والتً تتمثل بداٌة بإعداد انعقادهالوطنً الفلسطٌنً فً أدوار 

وإعداد , التقرٌر السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفٌذٌة عن إنجازات المنظمة وأجهزتها 

,  المٌزانٌة العامة للمنظمة واعتمادالتقرٌر السنوي للصندوق القومً الفلسطٌنً 

 التً تقدم الٌه من اللجنة التنفٌذٌة وتوصٌات لجان االقتراحاتوكذلك القٌام بتقدٌم 

.وأٌضا القٌام بؤي مسابل أخرى تعرض علٌه, المجلس 
34
 

 من النظام األساسً لمنظمة 11 فلقد حددت المادة االختصاصاتباإلضافة إلى هذه 

التحرٌر الفلسطٌنٌة أن ٌقوم المجلس بتؤلٌؾ لجان ٌرى ضرورة لتشكٌلها تٌسٌرا 

على أن تقدم هذه اللجان تقارٌرها وتوصٌاتها الى المجلس الوطنً الذي  , ألعماله

.بشؤنهاٌقوم بدوره بمناقشتها وٌصدر قرار 
35
 

 

                                                           
34

ٌنظر المجلس الوطنً فً دور : "من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على ما ٌلً (10)تنص المادة - 

 :إنعقاده العادي فً 

 .التقرٌر السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفٌذٌة عن إنجازات المنظمة وأجهزتها. أ

 .التقرٌر السنوي للصندوق القومً وإعتماد المٌزانٌة . ب

 .اإلقتراحات التً تقدم الٌه من اللجنة التنفٌذٌة وتوصٌات لجان المجلس.ج

 .أي مسابل أخرى تعرض علٌه.د

35
 :من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على ما ٌلً (11)تنص المادة - 

اللجان التً ٌرى ضرورة لتشكٌلها وتقدم هذه اللجان تقرٌرها وتوصٌاتها الى , ٌإلؾ المجلس الوطنً تٌسٌرا العماله "

 ."المجلس الوطنً الذي ٌقوم بدوره بمناقشتها وٌصدر قراره بشانها
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. اختصاصات المجلس المركزي: المطلب الثانً 

 للمجلس 11تقرر تشكٌل مجلس مركزي لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً الدورة الـ

، لمعاونة اللجنة التنفٌذٌة فً تنفٌذ قرارات المجلس 1973الوطنً الفلسطٌنً عام 

الوطنً وإصدار التوجٌهات المتعلقة بتطورات القضٌة الفلسطٌنٌة بٌن دورتً 

 .المجلس

لقد حددت المادة االولى من قرار انشاء المجلس المركزي ان المجلس كما ذكرنا 

سابقا ٌتشكل من بٌن اعضاء المجلس الوطنً الفلسطٌنً وتكون مدته المدة لبتً 

وٌراسه ربٌس المجلس , تنقضً بٌن كل دورتٌن عادٌتٌن من دورات المجلس 

. الوطنً

ولقد حددت المادة الثالثة من قرار إنشاء المجلس المركزي مهام هذا المجلس على 

: النحو التالً

إتخاذ القرارات فً القضاٌا والمسابل التً تطرحها علٌه اللجنة التنفٌذٌة فً  -1

 .إطار مقررات المجلس الوطنً

 .مناقشة وإقرار الخطط التنفٌذٌة المقدمة إلٌه من اللجنة التنفٌذٌة  -2

 .متابعة تنفٌذ اللجنة التنفٌذٌة لقرارات المجلس الوطنً -3
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 على حسن سٌر عمل دوابر المنظمة وتقدٌم التوصٌات الالزمة بذلك االطالع -4

.الى اللجنة التنفٌذٌة
36

 

 المجلس المركزي الى مهام اختصاصاتوعلى ذلك سٌقوم الباحث بتقسٌم 

:  وذلك على النحو التالًواختصاصات

: مهام المجلس المركزي: أوال 

: لقد حددت المادة الثالثة من الالبحة الداخلٌة للمجلس المركزي المهام بما ٌلً

 فً القضاٌا التً تطرحها علٌه اللجنة التنفٌذٌة فً اطار اتخاذالقرارات - أ

 .مقررات المجلس الوطنً

 .اقرار الخطط التنفٌذٌة المقدمة الٌه من اللجنة التنفٌذٌة  - ب

 .متابعة اللجنة التنفٌذٌة فً تنفٌذ قرارات المجلس الوطنً - ت

تشكٌل لجان دابمة من بٌن اعضاء المجلس الوطنً وٌكون رإساء اللجان  - ث

 .الدابمة من اعضاء المجلس المركزي

تكون مهمة اللجان الدابمة اعداد الدراسات والبحوث فً المسابل المحالة من  - ج

 .المجلس المركزي او اللجنة التنفٌذٌة

. على سٌر عمل دوابر المنظمة وتقدٌم التوصٌات الالزمةاالطالع - ح
37

 

 

                                                           
36

قرار إنشاء المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الصادر عن المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً دورته الثالثة عشرة , أنظر - 

 .مصدر سابق, م 1977عام , 
 

37
 .من الالبحة الداخلٌة للمجلس المركزي الفلسطٌنً, أنظر المادة الثانٌة - 
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:  المجلس المركزياختصاصات: ثانٌا 

والنظام األساسً لمنظمة التحرٌر , انسجاما مع المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

:  الربٌسٌة للمجلس بما ٌلًتاالختصاصاالفلسطٌنٌة وقرارات المجلس الوطنً فإن 

البت فً االمور والقضاٌا العاجلة والطاربة بما ال ٌتعارض وأحكام المٌثاق  - أ

 الوطنً الفلسطٌنً

 . للوحدة الوطنٌةواتساعا على إٌجاد صٌػ أكثر تقدما وعمقا باستمرارالعمل  - ب

ٌقدم المجلس المركزي الى المجلس الوطنً فً كل دورة من دوراته تقرٌرا  - ت

 .عن أعمالها وفعالٌتها

ت المجلس المركزي ٌجب أن تكون منسجمة مع اوهنا ٌذكر الباحث أن قرار

, وقرارات المجلس الوطنً, والنظام األساسً, المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

كما أنه ٌحق للمجلس , وتتولى اللجنة التنفٌذٌة تنفٌذ قرارات المجلس المركزي

 على أن بشؤنه أي عقوبة واتخاذ, المركزي تجمٌد عضوٌة أي عضو او تنظٌم 

. النعقادهٌعرض االمر على المجلس الوطنً فً اول دورة 
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 اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر اختصاصات: المطلب الثالث 

من النظام األساسً للمنظمة مدة والٌة اللجنة التنفٌذٌة  (20)حددت المادة 

تستمر فً ممارسة صالحٌاتها واختصاصاتها مادامت "وقٌامها بمهامها، فهً 

متمتعة بثقة المجلس الوطنً، وعلى اللجنة التنفٌذٌة أن تقدم استقالتها للمجلس 

.الوطنً الجدٌد فً أول اجتماع ٌعقده، وٌجوز إعادة انتخابها
38
 

ان اللجنة التنفٌذٌة هً اعلى سلطة تنفٌذٌة فً منظمة التحرٌر وتكون هذه اللجنة 

وتتولى تنفٌذ السٌاسة العامة ,  وأعضابها متفرؼون للعمل االنعقاددابمة 

, والمخططات التً ٌقررها المجلس الوطنً وتكون مسإولة امامه, والبرامج 

. مسإولٌة تضامنٌة وفردٌة 

 من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مهام اللجنة 16لقد حددت المادة 

والتً تتمثل بداٌة بتمثٌل الشعب , التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

وإصدار اللوابح والتعلٌمات , واإلشراؾ على تشكٌالت المنظمة , الفلسطٌنً 

على أن ال تتعارض مع ,  القرارات الخاصة بتنظٌم اعمال المنظمة واتخاذ

المٌثاق او النظام األساسً وكذلك القٌام بتنفٌذ السٌاسة المالٌة للمنظمة وإعداد 

وعلى وجه العموم تباشر اللجنة التنفٌذٌة جمٌع , المٌزانٌة العامة للمنظمة 

                                                           
38

 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (20)المادة - 
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مسإولٌات منظمة التحرٌر وفق الخطط العامة والقرارات التً ٌصدرها المجلس 

.الوطنً
39
 

من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اللجنة  (18)ولقد خولت المادة 

ودابرة الشإون , التنفٌذٌة بإنشاء العدٌد من الدوابر وهً الدابرة العسكرٌة 

ودابرة البحوث والمإسسات , ودابرة الصندوق القومً , السٌاسٌة واإلعالمٌة 

باإلضافة الى أي دابرة أخرى , باإلضافة الى دابرة الشإون االدارٌة, المختصة 

 مترى اللجنة التنفٌذٌة ضرورة إلنشابها على ان ٌكون لكل دابرة مدٌر عا

 كل دابرة بنظام خاص اختصاصوٌحدد , باإلضافة العدد الالزم من الموظفٌن 

.تضعه اللجنة التنفٌذٌة
40

 وتقوم اللجنة التنفٌذٌة بتوثٌق العالقات وتنسٌق العمل 

 والمإسسات العربٌة والدولٌة واالتحاداتبٌن المنظمة وبٌن جمٌع المنظمات 

.التً تتفق معها فً األهداؾ أو تعٌنها على تحقٌق اؼراض المنظمة
41
 

                                                           
39

 :من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عل ما ٌلً (16)تنص المادة - 

 .تمثٌل الشعب الفلسطٌنً. أ

 .اإلشراؾ على تشكٌالت المنظمة.ب

على أن ال ٌتعارض مع المٌثاق أو النظام , إصدار اللوابح والتعلٌمات وإتخاذالقرارت الخاصة بتنطٌم اعمال المنظمة.ج

 .األساسً

تباشر اللجنة التنفٌذٌة جمٌع مسإولٌات منظمة , تنفٌذ السٌاسة المالٌة للمنظمة وإعداد مٌزانٌتها وعلى وجه العموم .د

 .التحرٌر وفق الخطط العامة والقرارت التً ٌصدرها المجلس الوطنً

40
 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (18)المادة , أنظر - 

41
 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (19)المادة , أنظر,- 
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ولقد اعطى النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اللجنة التنفٌذٌة الحق فً 

 ما دامت واختصاصاتهاان تستمر اللجنة التنفٌذٌة فً ممارسة صالحٌاتها 

 للمجلس استقالتهاوعلى اللجنة التنفٌذٌة أن تقدم , متمتعة بثقة المجلس الوطنً

.وٌجوز اعادة انتخابها, الوطنً الجدٌد فً اول اجتماع ٌعقده 
42
 

مهمة الحاق الفلسطٌنٌٌن بالكلٌات , كما أنه اوكل الى اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة 

, والمعاهد الحربٌة العربٌة للتدرٌب العسكري وتعببة جمٌع طاقات التحرٌر

باإلضافة الة أن كون تمثٌل الشعب الفلسطٌنً فً المإسسات والمإتمرات 

وتسمى اللجنة التنفٌذٌة ممثال , العربٌة على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفٌذٌة 

,  الدول العربٌةةلفلسطٌن لدى جامع
43

كما وانه ٌحق للجنة التنفٌذٌة ان تصدر 

. من اللوابح ما ٌلزم لتنفٌذ أحكام هذا النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 

 

 

 

 

                                                           
42

 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (20)المادة , أنظر - 

43
 .من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة (27)المادة , أنظر - 
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ملخص الفصل األول 

لقد قام الباحث بتقسٌم الفصل السابق إلى مبحثٌن بحٌث كان المبحث األول بعنوان 

خصص المطلب األول منه للحدٌث عن , مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 على المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً االعتمادبحٌث تم , المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

 الباحث بعد ذلك انتقلثم ,  الى التعدٌالت التً جرت على هذا المٌثاقباإلضافة

والتً تتمثل بالمجلس الوطنً , للحدٌث عن سلطات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

فتم الحدٌث عنه من حٌث األعضاء , الفلسطٌنً الذي ٌمثل السلطة التشرٌعٌة 

, وبعد ذلك قام الباحث بالحدٌث عن اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر , والتكوٌن 

واٌضا الحدٌث عنها من حٌث التكوٌن , والتً أٌضا تمثل السلطة التنفٌذٌة 

والحدٌث أٌضا عن المجلس المركزي الفلسطٌنً والذي ٌمثل أعضابه , واألعضاء

وهذا ما أحتوى علٌه قرار إنشاء , كما ذكرنا بؤعضاء المجلس الوطنً الفلسطٌنً 

المجلس المركزي الذي ٌمثل مركزا وسطا بٌن المجلس الوطنً وبٌن اللجنة 

التنفٌذٌة  

 مإسسات اختصاصات الباحث بعد ذلك فً المبحث الثانً للحدٌث عن انتقلولقد 

,  المجلس الوطنً الفلسطٌنً اختصاصاتوالتً كان منها ,منظمة التحرٌر 

 الى الحدٌث عن شرح اختصاصات المجلس المركزي االنتقال الى ذلك وباإلضافة

وبعد ذلك انتقل الباحث الى شرح اختصاصات اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة , الفلسطٌنً 

. التحرٌر التً تتمثل بؤعلى سلطة تنفٌذٌة فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
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الفصل الثانً 

 بٌن منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة واالستقاللٌةمدى تداخل العالقة 

 عملٌة صناعة الوجود فً الحقل السٌاسً الجدٌد انتقلتمع قٌام السلطة الفلسطٌنٌة 

من أطر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة الى أطر سلطة فلسطٌنٌة تسعى للتحول الى دولة 

ولذلك باشرت فور قٌامها منح نفسها رموز الدولة الحدٌثة فً , على اقلٌم فلسطٌنً 

. الالحقةواالتفاقٌات أوسلو التفاقٌةالمجاالت المتاحة لها وفقا 
44
 

لقد عانت المنظمة فً العدٌد من األزمات القدٌمة والعمٌقة والتً شاركت فٌها جمٌع 

والتً ساهمت , الفصابل المكونة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والمهٌمنة على قٌادتها 

وهً أٌضا المسإولة عن ترهل , فً عملٌة بناءها على اسس ؼٌر دٌموقراطٌة 

.والمجلس المرزي واللجنة التنفٌذٌة , مإسساتها بدءا من المجلس الوطنً 
45
 

وعلى ضوء العدٌد من المتؽٌرات التً حصلت على الحٌاة والتجربة السٌاسٌة 

الفلسطٌنٌة بعد قٌام السلطة الفلسطٌنٌة فلقد شكل ذلك نوع من اإلمالء على األحزاب 

                                                           
44

, مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة , بٌروت , دراسة تحلٌلة نقدٌة , النظام السٌاسً الفلسطٌنً بعد أوسلو , هالل جمٌل - 

 .76ص, 2006, الطبعة الثانٌة 

45
التؽٌرات البنٌوٌة فً الحٌاة السٌاسٌة , فٌما بعد األزمة ,النظام السٌاسً الفلسطٌنً بٌن الداخل والخارج , نوفل ممدوح- 

 .41ص , م 1999, الطبعة األولى , رام هللا , الفلسطٌنٌة وآفاق العمل



58 
 

السٌاسٌة الفلسطٌنٌة مهمات ذات طبٌعة خاصة فؤصبح النظام السٌاسً الفلسطٌنً 

ٌكتنفه الكثٌر من التعقٌدات 
46
 

وفً هذا الفصل سٌقوم الباحث بشرح التداخل الذي حصل بٌن السلطة الفلسطٌنٌة 

وذلك من حٌث التداخل الذي حصل على المستوى , ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

وثم , باإلضافة الى التداخل الذي حصل على مستوى السلطة التشرٌعٌة , التنفٌذي 

 التً تمارسها السلطة والمنظمة على المستوٌان االستقاللٌة الى شرح مدى االنتقال

. التنفٌذي والتشرٌعً فً فلسطٌن

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا الفصل الى مبحثٌن على النحو التالً

. التداخل ما بٌن السلطة والمنظمة: المبحث األول 

.  بٌن السلطة والمنظمةاالستقاللٌةمدى : المبحث الثانً

 

 

 

 

 

                                                           
46

آفاق التحول الدٌموقراطً فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً وإشكالٌة العالقة بٌن منظمة التحرٌر والسلطة , أٌوب حسن - 

 .214ص,2006, جامعة النجاح الوطنٌة , رسالة ماجستٌر , الفلسطٌنٌة كعامل محوري 
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المبحث األول 

 ما بٌن السلطة والمنظمة االختصاصاتالتداخل فً 

 حالة من اإلزدواجٌة بٌن مإسسات السلطة الفلسطٌنٌة ومإسسات منظمة نشؤتلقد 

مما , التحرٌر ولدت نوع من النزاعات حول الوالٌة السٌاسٌة والوظٌفٌة لكل منهما 

الن المعاٌٌر , اعاق ممارسة الصالحٌة الدستورٌة وسٌادة القانون والمسابلة 

 والتفرد فً صنع االستبثارالمتوارثة من منظمة التحرٌر فً إنجاز القرارات تتٌح 

القرار
47
وإن من أهم المواضٌع التً تثار على صعٌد العالقة بٌن المنظمة والسلطة ,

, السجال الذي دار بٌن المإسستٌن التشرٌعٌتٌن فٌهما , 
48

وكذلك هناك تداخل فً 

, المهام بٌن ربٌس السلطة بكونه ربٌسا للسلطة وكونه ربٌس للجنة التنفٌذٌة للمنظمة 

واإلشكالٌة فً ذلك تكمن فً عدم وضوح حدود العالقة بٌن ربٌس السلطة 

 الربٌس لصالحٌته المزدوجة استخدامحٌث أنه أدى , ومإسسات منظمة التحرٌر 

كونه ربٌس السلطة وربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الى تداخل بٌن 

.الدورٌن
49
 

                                                           
47

, تقوٌة مإسسات السلطة الفلسطٌنٌة , تقرٌر فرق العمل المستقل برباسة مٌشال روكرد ,الصاٌػ ٌزٌد , الشقاقً خلٌل- 

 .31ص, م 1998, مركز البحوث والدراسات الفلسطٌنٌة , نابلس 

48
مقاربات إستراتٌجٌة فً النظام , فلسطٌن بٌن دستور الدولة والحاجة الى مٌثاق وطنً , توام رشاد , خلٌل عاصم - 

 .41ص, 2014, المركز الفلسطٌنً للدراسات واألبحاث اإلستراتٌجٌة , البٌرة , السٌاسً الفلسطٌنً 

49
السلطة , الفصل المتوازن بٌن السلطات فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً "تقرٌر بعنوان , حرب جهاد , أبو دٌة أحمد - 

 .10ص , 2006, رام هللا , التنفٌذٌة مإسسة الرباسة 
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 التشرٌعٌة فٌما بٌن المجلس وربٌس السلطة االختصاصات اوسلو اتفاقٌةلقد قسمت 

التنفٌذٌة بحث اعطت للمجلس الحق فً سن القانون األساسً والقوانٌن العادٌة 

50
وخصت ربٌس السلطة التنفٌذٌة بصالحٌة إصدار التشرٌعات األولٌة الى جانب 

. وإصدارهاواقتراحها التشرٌعات مبادئالصالحٌات األخرى المذكورة فً 
51
 

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المبحث على النحو التالً

. التداخل على مستوى السلطة التنفٌذٌة:المطلب األول 

. التداخل على مستوى السلطة التشرٌعٌة: المطلب الثانً 

 

 

 

 

                                                           
50

ٌقضً مشروع القانون األساسً الفلسطٌنً على أنه بعد اقرار المجلس التشرٌعً أي قانون فإن ربٌس السلطة ٌقوم - 

بإصداره خالل ثالثٌن ٌوما من إحالته إلٌه أما ان شاء ان ٌرده للمجلس العادة النظر فٌه فعلٌه ان ٌقوم بذلك خالل األجل 

وفً حالة مضً األجل المذكور دون إصدار القانون أو دون أن ٌرده , ذاته مشفرعا بمالحظاته وأسباب إعتراضه 

 من القانون األساسً 41المادة , أنظر فً ذلك ).الربٌس للمجلس فإن القانون ٌعتبر مصدرا وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة 

وإذا مر القانون بجمٌع مراجل إقراره فٌجب أن ٌصدر بإسم الشعب العربً ,( وتعدٌالته2004الفلسطٌنً المعدل لسنة 

الفلسطٌنً وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد مضً ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره اال اذا تضمن نصا على خالؾ 

ذلك وٌتضمن القانون األساسً شؤنه شؤن كافة الدساتٌر نصا ٌمنح ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً حاالت الضرورة 

الصالحٌة فً إصدار قرارت لها قوة القانون وٌشترط ,التً ال تحتمل التؤخٌر وفً ؼٌر دور إنعقاد المجلس التشرٌعً 

األعمال ,عبٌدات سناء ,أنظر ), المشرع أن تعرض هذه القرارات على المجلس التشرٌعً فً أول دور إلنعقاده 

 .49ص , 2002, مإسسة نادٌا للطبع واإلعالن , رام هللا , التشرٌعٌة الصادرة عن ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

51
 .42مرجع سابق ص, األعمال التشرٌعٌة الصادرة عن ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنة, عبٌدات سناء - 
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التداخل على مستوى السلطة التنفٌذٌة : المطلب األول 

لقد نتج عن عدم وضوح لحدود العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وبٌن السلطة 

حٌث , الوطنٌة الفلسطٌنٌة وجود نوع من التداخل على المستوى الوظٌفً التنفٌذي 

وأصبحت السلطة تقوم , أنه أصبحت المنظمة تقوم بؤعمال هً من وظٌفة السلطة 

.  منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اختصاصبؤعمال ووظابؾ هً من 

وفً ذلك ٌذكر الباحث من أشكال هذه التدخالت ما جرى فً مجال الشإون 

الخارجٌة والتمثٌل الدبلوماسً حٌث أن األصل وفقا لالتفاقٌات الثنابٌة بٌن الجانبٌن 

 اختصاصالفلسطٌنً واإلسرابٌلً أن الشإون الخارجٌة والدبلوماسٌة منها هً 

لمنظمة التحرٌر 
52

 المرحلٌة لٌس لها االتفاقٌةحٌث أن السلطة الفلسطٌنٌة بموجب 

فهً ممنوعة تحدٌدا من , أي مكانة دولٌة وال تستطٌع  التصرؾ كطرؾ دولً 

. بشإون السٌاسة الخارجٌة والتفاوض مع الدول األجنبٌة االنشؽال
53
 

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المطلب إلى فرعٌن على النحو التالً

التداخل على مستوى الشإون الداخلٌة و التمثٌل الخارجً  : الفرع األول 

. الدبلوماسً

. التداخل على مستوى سلطة الربٌس : الفرع الثانً 
                                                           

52
إتفاقٌة المرحلة اإلنتقالٌة الموقعة بٌن الجانب الفلسطٌنً والجانب اإلسرابٌلً فً , الفقرة الخامسة من المادة التاسعة - 

 .م28-9-1995

53
مستقبل الدٌموقراطٌة فً فلسطٌن بالنظر الى إشكالٌة العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة , الشقاقً خلٌل - 

 .61ص , 1997لسنة  , 16العدد , مجلة السٌاسة الفلسطٌنٌة , الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
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التداخل على مستوى الشؤون الداخلٌة و التمثٌل  الدبلوماسً : الفرع األول 

 ان مهام التمثٌل الدبلوماسً اوكلت الى الدابرة السٌاسٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 الدارة النشاطات السٌاسٌة التً تقوم بها منظمة 1969التً تشكلت فً العام 

التحرٌر الفلسطٌنٌة على مختلؾ الصعد سواء مع الدول أو األحزاب أو المنظمات 

العربٌة واألجنبٌة وهً مسإولة أٌضا عن نشاطات المنظمة فً هٌبة االمم المتحدة 

ولقد قادت هذه الدابرة العمل الدبلوماسً الفلسطٌنً , وشتى وكاالتها المتخصصة 

. حتى قٌام السلطة الفلسطٌنٌة1969منذ العام 
54
 

 

ومع قٌام السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وانشاء وزارة التخطٌط والتعاون الدولً والتً 

الخارجٌة اوكلت الى هذه الوزارة كافة مهام الشإون تعرؾ الٌوم باسم وزارة 

وبالتالً أصبحت تمثل , التمثٌل الدبلوماسً والمهام الخارجٌة فً العالقات الدولٌة 

المرجعٌة األولى فً ادارة العمل الدبلوماسً الفلسطٌنً وهو ما شكل تدخال واضحا 

وبٌن وزارة الخارجٌة فً , فً الصالحٌات بٌن الدابرة السٌاسٌة فً المنظمة 

. السلطة الفلسطٌنٌة

وبعد إنتخاب الربٌس محمود عباس ربٌسا للسلطة الفلسطٌنٌة تم إصدار قانون السلك 

 وأعطى هذا القانون دور واسع لوزارة الخارجٌة 2005 لسنة 13الدبلوماسً رقم 

                                                           
54

, رام هللا , رسالة ماجستٌر , الدبلوماسٌة الفلسطٌنٌة تجاه القوى المإثرة فً عملٌة السالم منذ أوسلو , سرور صالح - 

 .87ص, جامعة بٌرزٌت
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فً التمثٌل الدبلوماسً 
55
ولقد تطرق القانون األساسً الفلسطٌنً إلى هذه المسؤلة ,

وهً المساس بإختصاصات منظمة التحرٌر حٌث نص القانون األساسً الفلسطٌنً 

وأنه ال , على أن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة هً مرجعٌة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

بما فً ذلك التمثٌل , ٌجب أن تمس إختصاصات أجهزة منظمة التحرٌر وسلطاتها 

. الدولً والعالقات الخارجٌة

" محمود الزهار"وفً أعقاب تشكٌل حركة حماس الحكومة العاشرة ،و اعتماد  

وزٌرا للخارجٌة، فقد عملت قٌادة السلطة الفلسطٌنٌة على تحجٌم الصالحٌات، 

محمود "والمهام الدبلوماسٌة الخاصة بوزارة الخارجٌة الفلسطٌنٌة، حٌث قام الربٌس 

مرة أخرى بتفوٌض الدابرة السٌاسٌة لمنظمة التحرٌر بالعالقات الخارجٌة، " عباس

وذلك رؼم أن قانون السلك الدبلوماسً حدد االطار القانونً، والصالحٌات التً 

واستمر تفوٌض الدابرة . تعمل بموجبها وزارة الخارجٌة التابعة للسلطة الفلسطٌنٌة

السٌاسٌة لمنظمة التحرٌر بالعالقات الخارجٌة حتى تشكٌل حكومة جدٌدة فً رام هللا، 

                                                           
55

  على ما ٌل205ً لسنة 13تنص المادة الثالثة من قانون السلك الدبلوماسً رقم -  

  : تتولىالوزارةالمهامالتالٌة" 

 . اإلسهامفٌوضعالسٌاسةالخارجٌةالفلسطٌنٌةوتنفٌذهابماٌخدمالمصالحالوطنٌةالعلٌاللشعبالفلسطٌنً. 1

ا. 2 ًٌ  . تمثٌلفلسطٌنخارجٌاًوتعزٌزالعالقاتالفلسطٌنٌةمعالدولوالمنظماتالدولٌةواإلقلٌمٌةعربٌاًوإسالمٌاًودول

 . اإلشرافعلىجمٌعالبعثاتسٌاسٌاًوإدارٌاًومالٌاً،بمافٌذلكالتعٌٌناتوالتنقالتوفقاًللقانون. 3

. 5. تنمٌةوتطوٌرالتعاونالدولٌمعفلسطٌنوتمثٌلفلسطٌنلدىالجهاتالخارجٌة. 4

 . رعاٌةمصالحالفلسطٌنٌٌنفٌالخارج،وتعزٌزالعالقةمعهموتعمٌقتواصلهممعشعبهمووطنهم

 .اعتمادجوازالسفرالدبلوماسٌوفقاًلنظامٌصدرعنمجلسالوزراء. 6
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حٌث تم إرجاع تلك المهام، والصالحٌات إلى وزارة الخارجٌة برباسة الدكتور 

رٌاض المالكً"
56

 .

من نظام الموظفٌن األساسً لمنظمة  (63)وفً هذا نجد أن الفقرة أ فً المادة 

التحرٌر الفلسطٌنٌة قد جعلت قرارات تعٌٌن مدراء مكاتب المنظمة تصدر بتوقٌع 

ربٌس اللجنة التنفٌذٌة وربٌس الدابرة السٌاسٌة مجتمعٌن
57

 .

ولقد مدت بعض مفردات النظام القانونً للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة الوالٌة على 

 1994 لسنة 59أجهزة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومن ذلك ما تضمنه القرار رقم 

.بشؤن إنشاء الهٌبة المستقلة لحقوق اإلنسان
58
 

ومن االشكال األخرى للتدخالت فٌما بٌن السلطة والمنظمة ما تضمنه قانون الخدمة 

 بنصه على إختصاص مجلس الوزراء فً تحدٌد معادلة 1998 لسنة 4المدنٌة رقم 

                                                           
56

, العدد الثامن , التقرٌر السنوي ,  القدس , 2006التحول الدٌموقراطً فً فلسطٌن لعام , الملتقى الفكرى العربً - 

2007 

57
 .38ص, مرجع سابق , فلسطٌن بٌن دستور الدولة والحاجة الى مٌثاق وطنً , توام رشاد , خلٌل عاصم - 

58
 :إحتوى هذا القرار على أربعة مواد كانت على النحو التالً- - 

 .تشكل الهٌبة الوطنٌة العلٌا لحقوق اإلنسان:المادة األول

تضع هذه الهٌبة دستورها والقوانٌن والقواعد األساسٌة التً تحكم عملها بما ٌضمن إستقاللٌتها وفعالٌتها : المادة الثانٌة

 .وذلك فً أقرب وقت ممكن

: المادة الثالثة

تكونمهمةهذهالهٌبةمتابعةوضمانتوافرمتطلباتصٌانةحقوقاإلنسانفٌمختلفالقوانٌنوالتشرٌعاتواألنظمةالفلسطٌنٌةوفٌعملمختلفالدوا

 .برواألجهزةوالمإسساتفٌدولةفلسطٌنومنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة

 . ٌسري هذا القرار إعتبارا من تارٌخه وٌبلػ من ٌلزم لتنفٌذه: المادة الرابعة
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وظابؾ ودرجات كوادر المنظمة ومإسساتها بالفبات والدرجات المقابلة لها فً 

 من القانون على ما ٌل106ًالقانون حٌث نصت المادة 
59

 :

تصدر بقرار من مجلس الوزراء البحة تحدد معادلة وظابؾ ودرجات كادر - 1

قوات األمن العام وكادر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومإسساتها، وكذلك كادر أٌة 

. جهة فلسطٌنٌة أخرى بالفبات والدرجات المقابلة لها فً القانون

عند النظر فً  ( 1 )على الدوابر الحكومٌة مراعاة أحكام المعادلة وفقاً للفقرة  - 2 

. التعٌٌن أو النقل من الفبات المذكورة أعاله إلى كادر الخدمة المدنٌة

لقد أعطى نص المادة السابقة من قانون الخدمة المدنٌة مجلس الوزراء الحق فً 

إصدار الالبحة التنظٌمٌة التً تنظم معادلة الدرجات الوظٌفٌة  فً كادر منظمة 

وكذلك فقد أوجب على الدوابر الحكومٌة فً الفقرة , التحرٌر ومإسسات المنظمة 

الثانٌة من النص السابق فً المادة السابقة مراعاة ما ورد فً الفقرة األولى عند 

.النظر فً التعٌٌن أو النقل
60
 

بل تعدى ذلك أٌضا , ولم ٌكن هذا الشمول مقتصر فقط على قانون الخدمة المدنٌة 

 . 2004لسنة  (16)لقانون التؤمٌن المعاشات لقوى األمن الفلسطٌنً رقم 

                                                           
59

 الصادر عن ٌاسر عرفات ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة 1998 لسنة 4قانون الخدمة المدنٌة رقم  (106)المادة - 

 .م1998-5 -28, ؼزة , ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة , التحرٌر الفلسطٌنٌة 

60
  :مننفسالقانونعلىماٌلً( 107 )ولمتكنالمادةالسابقةالذكرحٌالوحٌدةالواردةفٌذلكبلكذلكفقدنصتالمادة- 

بماالٌتعارضمعؤحكامهذاالقانونتصدربقرارمنمجلسالوزراءالبحةتبٌنقواعداحتسابمدةالخدمةأوالخبرةالسابقةلموظفٌمإسساتمن"

ظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةوعناصرالمقاومةواألسرىالمحررٌنومنفٌحكمهم،وؼٌرهمممنلهممددخدمةأوخبرةسابقةوٌراعىفٌذلكعدم

 .تمٌزمنٌستفٌدمنهذاالحكمعننظٌره
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 وإن أهم ما لفت إنتباه الباحث فً هذا القانون هو لٌس فقط أنه شمل كوادر جٌش 

بل إن هذا القانون , التحرٌر الفلسطٌنً التابع للمنظمة فً الخاضعون ألحكامه فقط

قد صدر عن روحً فتوح الذي شؽل منصب ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بعد 

.وفاة الربٌس الراحل ٌاسر عرفات
61
 

ولقد مارس مجلس الوزراء الصالحٌة المفوضة له بتشكٌل لجنة التقاعد لمنتسبً 

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  حتى قبل صدور القانون السابق الذي رقعه روحً 

 القرار 2004فلقد صدر عن مجلس الوزراء فً الخامس من تموز من العام , فتوح

حٌث نصت الفقرة األولى من المادة األولى من  القرار على ,2004لسنة (79)رقم

: ما ٌلً 

تشكل لجنة خاصة لدراسة واحتساب سنوات الخدمة ألؼراض التقاعد للعاملٌن فً "

: صفوؾ منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والفصابل الفلسطٌنٌة األخرى بعضوٌة كل من

                                                           
61

وذلك باإلستناد إلى , عٌن روحً فتوح خلفا للربٌس الفلسطٌنً ٌاسر عرفات فً رباسة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة- 

 : من القانون األساسً الفلسطٌنً التً تنص على ما ٌل37ًنص المادة 

:-  ٌعتبرمركزربٌسالسلطةالوطنٌةشاؼراًفٌؤٌمنالحاالتاآلتٌة- 1

 .  الوفاة - أ

 . االستقالةالمقدمةإلىالمجلسالتشرٌعٌالفلسطٌنٌإذاقبلتبؤؼلبٌةثلثٌؤعضابه - ب

 فقداألهلٌةالقانونٌةوذلكبناءعلىقرارمنالمحكمةالدستورٌةالعلٌاوموافقةالمجلسالتشرٌعٌبؤؼلبٌةثلثٌؤعضابه - ج

2 -

إذاشؽرمركزربٌسالسلطةالوطنٌةفٌؤٌمنالحاالتالسابقةٌتولىربٌسالمجلسالتشرٌعٌالفلسطٌنٌمهامرباسةالسلطةالوطنٌةم

أنظر ).إقتاًلمـدةالتزٌدعنستٌنٌوماًتجرىخاللهاانتخاباتحرةومباشرةالنتخابربٌسجدٌدوفقاًلقانوناالنتخاباتالفلسطٌنً

 .(. وتعدٌالته2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة ( 37)المادة ,فً ذلك
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, وزارة شإون األسرى والمحررٌن , وزارة المالٌة , دٌوان الموظفٌن العام مقررا 

حركة فتح, الصندوق القومً الفلسطٌنً ,مإسسة التنظٌم واإلدارة
62

 .

وكذلك وبموجب بعض تشرٌعات السلطة الفلسطٌنٌة فقد أسست هٌبات جدٌدة تم 

بموجب , من ذلك الهٌبة العلٌا لشإون القدس, ربطها بهٌكلٌة المنظمة وموازنتها 

وكذلك الهٌبة اإلسالمٌة المسٌحٌة لنصرة , 2003لسنة  (5)المرسوم الرباسً رقم 

لسنة  (12)والتً أسست بموجب المرسوم الرباسً رقم , القدس والمقدسات 

وفً ذات السٌاق فقد تم نقل مكتب لجنة البعثات والمنح من أمانة سر , 2008

الرباسة إلى دابرة التربٌة والتعلٌم العالً فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بموجب 

2005 لسنة 4القرار رقم 
63

 .

 

 

 

التداخل على مستوى سلطة الرئٌس :الفرع الثانً 

                                                           
62

بتشكٌل لجنة التقاعد لمنتسبً منظمة , 2004لسنة  (79)قرار مجلس الوزراء رقم ,المادة األولى, الفقرة األولى-

 . 2004 / 7 / 5,رام هللا, الصادر عن ربٌس مجلس الوزراء أحمد قرٌع,التحرٌر الفلسطٌنٌة

 

63
النظام القانونً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والتشرٌعات الناظمة لألمن والقضاء , توام رشاد , البرؼوثً معٌن - 

 .2010, جامعة برزٌت , الثوري 
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عندما نتحدث عن التداخل على مستوى سلطة الربٌس فإن الباحث ٌقصد بذلك 

,  الربٌس التً أعطٌت له كونه ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر تاختصاصا

 التً أعطٌت له كونه ربٌسا للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة االختصاصاتباإلضافة الى 

. والتً وردت فً القانون األساسً الفلسطٌنً 

 من النظام االساسً لمنظمة التحرٌر آلٌة اختٌار ربٌس اللجنة 13ٌحدد نص المادة 

التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بشكل واضح؛ حٌث ٌنص البند الثانً من المادة 

ٌتم انتخاب ربٌس اللجنة " للنظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على انه 13

والتً هً تنتخب فقط من قبل المجلس الوطنً الفلسطٌنً " التنفٌذٌة من قبل اللجنة

.وفقا لنص المادة نفسها
64
 

" الجمع بٌن منصبً ربٌس منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة"مزاٌا هذا الخٌار 

مما ٌمنع التعارض والتناقض بٌن " شخص"تجمٌع الصالحٌات كافة بٌد جهة واحدة 

السٌاسات الخاصة بكل من السلطة السٌاسٌة العلٌا الممثلة بمنظمة التحرٌر 

الفلسطٌنً والذراع التنفٌذي الممثل بالسلطة الفلسطٌنٌة، والصراع على 

فً المقابل فإن التجربة االخٌرة لالستحواذ على السلطة أو وضعها . الصالحٌات

لدى جهة واحدة حالت دون التنوع والتعدد، ومنعت مساحات الحرٌة فً الحٌز العام 

لكن ذلك ال ٌعنً عدم وجود , أو بمعنى آخر قلصت من المساهمة فً الحٌز العام

. واالختصاصاتسلبٌات نتٌجة لهذا الجمع فً الصالحٌات 

                                                           
64

 . من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر  الفلسطٌنٌة 13أنظر المادة - 
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ان من أهم نطاق الصراع ما بٌن السلطة والمنظمة ما كان من تعدٌل القانون 

.  منصب ربٌس الوزراء استحداثاألساسً الفلسطٌنً وهو ما تعلق بخصوص 

حٌث أنه تم نقل العدٌد من الصالحٌات التً كان ٌتمتع بها الربٌس الى ربٌس 

وتحدٌدا , الوزراء وهو ما ورد فً الباب الخامس من القانون االساسً الفلسطٌنً 

. من القانون68فً المادة 
65
 

 

ولقد كان هناك تخوؾ كبٌر من سحب الصالحٌات من ربٌس السلطة الوطنٌة 

الفلسطٌنٌة الذي هو بذاته ربٌس  اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر لصالح ربٌس 

.الوزراء وهو ما سٌإدي بالتالً الى إضعاؾ دور ربٌس اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة 
66
 

                                                           
65

 :  وتعدٌالته على ما ٌل2003ً من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 68تنص المادة - 

: ٌمارسربٌسالوزراءماٌلً

. تشكٌلمجلسالوزراءأوتعدٌلهؤوإقالةأوقبوالستقالةأٌعضوأوملءالشاؼرفٌه- 1 

.  دعوةمجلسالوزراءلالنعقادفٌجلستهاألسبوعٌةأوعندالضرورة،أوبناءعلىطلبربٌسالسلطةالوطنٌة،وٌضعجدوألعماله- 2

. ترإسجلساتمجلسالوزراء- 3

.  إدارةكلماٌتعلقبشإونمجلسالوزراء- 4 

. اإلشرافعلىؤعمااللوزراءوالمإسساتالعامةالتابعةللحكومة- 5

. إصدارالقراراتالالزمةفٌحدوداختصاصاتهوفقاًللقانون- 6 

. توقٌعوإصداراللوابحؤواألنظمةالتٌٌصادقعلٌهامجلسالوزراء- 7 

 .ٌقومربٌسالوزراءبتعٌنناببلهمنبٌنوزرابهلٌقومبؤعمالهعندؼٌابه- 8 

 

66
 : وتعدٌالته على ما ٌلً 2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  (45)تنص المادة - 
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ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج من القانون األساسً الفلسطٌنً قد جعل قرار 

وهذا ما ٌشٌر إلى أن تمتع ربٌس , تعٌٌن او عزل او إقالة ربٌس الوزراء بٌده

السلطة الفلسطٌنٌة بصالحٌات كبٌرة ٌنعكس أثرها على قوته كربٌساً للجنة التنفٌذٌة 

. للمنظمة

لقد أدى هذا الواقع الجدٌد إلى إعطاء ازدواجٌة السلطة بٌن الرباسة والحكومة بعدا 

جدٌدا ٌعزز التنازع على الصالحٌات بٌن الطرفٌن، والذي اكتسى طابعا سٌاسٌا 

. وبرنامجٌا، إضافة إلى الطابع الدستوري والقانونً لالزدواجٌة والتداخل فً المهام

وهذا أدى إلى تعقٌد الوضع الفلسطٌنً الداخلً، وتكرٌس الصراع على الصالحٌات 

.بٌن سلطات النظام السٌاسً الفلسطٌنً وداخل كل سلطة من سلطاته أٌضا
67
 

دقة من قبل ربٌس السلطة الوطنٌة القد صدرت العدٌد من القوانٌن فً فلسطٌن مص

الفلسطٌنٌة وبكونه ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وهنا ٌشٌر 

الباحث الى أنه قصر تعرٌؾ الربٌس فً كل من القانون األساسً وقانون السلك 

الدبلوماسً على ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة دون ربطه كما بقٌة التشرٌعات 

, كربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
68

لكن المادة الواحدة 

الى حٌن ممارسة " واالربعون من قانون السلك الدبلوماسً قد نصت على انه 

                                                                                                                                                                      
وله ان , ٌختار ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ربٌس الوزراء وٌكلفه بتشكٌل حكومته وله ان ٌقٌله وان ٌقبل استقالته "

 ".ٌطلب منه دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد

67
أثر إزدواجٌة السلطة على التنمٌة السٌاسٌة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بعد اإلنتخابات التشرٌعٌة , ٌوسؾ ؼسان - 

 .112ص, م 2009, جامعة النجاح الوطنٌة , رسالة ماجستٌر , الثانٌة 

68
 .38ص, مرجع سابق , فلسطٌن بٌن دستور الدولة والحاجة الى مٌثاق وطنً , توام رشاد , خلٌل عاصم - 
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وربٌس اللجنة التنفٌذٌة , السٌادة على دولة فلسطٌن فإن ربٌس السلطة الوطنٌة 

لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ٌصادق على كافة قرارات الربٌس المنصوص علٌها فً 

,هذا القانون 
69

 وذلك فً الوقت الذي إكتفت فٌه مادة التعرٌفات بتعرٌؾ الربٌس انه 

. ربٌس السلطة الفلسطٌنٌة

وفً ذات السٌاق لقد أنشا ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة مإسسات ولجان هً 

ومن ثم مرة أخرى لٌعٌد , لٌلحقها بالسلطة , باألصل من إختصاصات المنظمة 

التحاقها بالمنظمة وهو ما ٌنطبق اٌضا فً كثٌر من األحٌان بخصوص بعض 

المإسسات فً المنظمة ومن هذه المنظمات والمإسسات المستحدثة والتً تندرج من 

والتً شكلت بموجب المرسوم " لجنة المفاوضات " حٌث الموضوع فً المنظمة 

 وكذلك اللجنة العلٌا لمتابعة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً 2005 لسنة 6الرباسً رقم 

2006 لسنة 156وذلك بموجب المرسوم الرباسً رقم , العراق 
70
 

ولتالشً التداخل فً المهام بٌن ربٌس السلطة وربٌس المنظمة فٌنبؽً الفصل فً 

الصالحٌات التً ٌمارسها الربٌس بصفته ربٌسا للسلطة والمهام والصالحٌات التً 

سواء كان ذلك إجرابٌا فً , ٌمارسها بصفته ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 
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ربٌس السلطة ,  الصادر عن محمود عباس 2005 لسنة 13 من قانون السلك الدبلوماسً رقم 41المادة , أنظر- 

 .م2005-9-24, رام هللا , وربٌس اللجنة التنفبذٌة لمنظمة التحرٌر , الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

70
دراسات فً , صالحٌات السلطة التنفٌذٌة وإمتٌازاتها وحدودها السلطة الفلسطٌنٌة كحالة دراسٌة , خلٌل عاصم - 

 .30ص, 2013, جامعة بٌرزٌت , النظام الدستوري الفلسطٌنً 
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أو مإسسٌا بفصل موازنة منظمة , التوقٌع على المراسٌم والقرارات الرباسٌة 

.التحرٌر عن موازنة السلطة وموظفً رباسة السلطة وموظفً منظمة التحرٌر
71
 

وفً نهاٌة هذا المطلب ٌخلص الباحث إلى انه هناك وجود تداخل كبٌر بٌن منظمة 

وهو على صعٌدٌن كان وال زال , التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

وهو ما ورد من , أهمها على الصعٌد الخارجً من حٌث التمثٌل الدبلوماسً 

  الشإون وما بٌن وزارة, التنازع بٌن الدابرة السٌاسٌة فً منظمة التحرٌر 

وتم أٌضا فً هذا المبحث اإلشارة الى , الخارجٌة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

وجود العدٌد من التدخالت على الصعٌد الوظٌفً والشإون الداخلٌة للسلطة فً 

 الباحث بعد ذلك الى الحدٌث الى التنازع بٌن انتقلومن ثم , شإون المنظمة 

بكونه ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة , المنظمة والسلطة من حٌث صالحٌات الربٌس 

حٌث ان ذلك ادى الى حصر , وبكونه ربٌسا للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة , التحرٌر 

اال ان ذلك ادى اٌضا الى وجود نوع من التنازع , قوة تنفٌذٌة كبٌرة فً ٌد الربٌس 

وكونه ربٌسا للجنة التنفٌذٌة لمنظمة , فً االختصاصات ما بٌن كونه ربٌسا للسلطة 

. التحرٌر

التداخل على مستوى السلطة التشرٌعٌة :المطلب الثانً

عندما نتحدث عن التداخل على المستوى التشرٌعً بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة 

التحرٌر فإنا نقصد بذلك التداخل فً الصالحٌات بٌن المإسسة التشرٌعٌة فً 
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 .18ص, مرجع سابق , الفصل المتوازن بٌن السلطات فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً , حرب جهاد, أبودٌة أحمد - 
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وبٌن المإسسة التشرٌعٌة فً السلطة الوطنٌة , المنظمة وهو المجلس الوطنً 

. الفلسطٌنٌة وهو المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً

باإلضافة الى التداخل الموجود بٌن المجلس المركزي الفلسطٌنً وبٌن المجلس 

لقد كان التداخل التشرٌعً ما بٌن السلطة والمنظمة من أهم , التشرٌعً الفلسطٌنً 

حٌث , المواضٌع التً أثٌرت منذ اللحظات األولى لقٌام السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

دار سجال بٌن المإسستٌن التشرٌعٌتٌن فً السلطة والمنظمة مثال حول قانون 

 أعضاء المجلس باعتبار فٌما ٌتعلق 1995 لسنة 13 العامة رقم االنتخابات

. التشرٌعً أعضاء فً المجلس الوطنً

ولشرح كافً للتداخل على مستوى السلطة التشرٌعٌة فٌما بٌن السلطة والمنظمة فإن 

: الباحث سٌقوم بتقسٌم هذا المطلب الى فرعٌن على النحو التالً

. التداخل بٌن المجلس الوطنً والمجلس التشرٌعً : الفرع األول 

. التداخل بٌن المجلس المركزي والمجلس التشرٌعً: الفرع الثانً 

 

 

التداخل بٌن المجلس الوطنً والمجلس التشرٌعً : الفرع األول 

لقد عرفنا سابقا  بالمجلس الوطنً الفلسطٌنً بؤنه السلطة العلٌا للشعب الفلسطٌنً 

اإلطار )فً كافة أماكن تواجده ،وهو الذي ٌضع سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
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وٌرسم برامجها  (الوطنً الجامع والشامل للشعب الفلسطٌنً بكل اطٌافه وتنوعاته

،من أجل إحقاق الحقوق الوطنٌة المشروعة ،والمتمثلة فً العودة واالستقالل 

. والسٌادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

م وافق المجلس الوطنً الفلسطٌنً على قٌام دولة فلسطٌن وأعلن 1988وفً عام 

وتم تفوٌض . ذلك الربٌس الراحل ٌاسر عرفات من الجزابر قٌام دولة فلسطٌن

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة من قبل المجلس الوطنً الفلسطٌنً بخوض المفاوضات 

السٌاسٌة فً اطار النضال السٌاسً من اجل انتزاع الحقوق الفلسطٌنٌة وتحقٌق 

وكان . هدؾ قٌام الدولة على حدود الرابع من حزٌران وعاصمتها القدس الشرٌؾ

اتفاق اوسلو بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة واسرابٌل والذي انبثق عنه قٌام السلطة 

م كجناح من اجنحة منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 1994الوطنٌة الفلسطٌنٌة عام 

وتحت سلطتها وذلك فً مهمة مإقتة إلدارة شبون األراضً الفلسطٌنٌة التً ٌنسحب 

م 1967 وتحرٌر األراضً المحتلة عام االحتاللمنها الجٌش اإلسرابٌلً لحٌن دحر 

. التامواالستقالل
72

 وفً هذا اإلطار تم انشاء المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً والذي 

 السلطة التشرٌعٌة المإقتة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة منقوصة هتعرٌفه بؤنٌمكن 

 الى أن االحتاللالسٌادة وذلك فٌما ٌختص بإدارة شبون األراضً الفلسطٌنٌة تحت 

 التام وقٌام الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة واالستقاللٌتم تحرٌر كامل األراضً 

. وهو جزء ال ٌتجزأ من المجلس الوطنً الفلسطٌنً. وعاصمتها القدس الشرٌؾ

وهو من الشخصٌات الفلسطٌنٌة المقٌمة على األراضً الفلسطٌنٌة تحت ادارة 
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, http://qudsnet.com/news/Vمقال منشور على الرابط , العالقة بٌن المجلسٌن الوطنً والتشرٌعً ,الحاج أحمد ابراهٌم- 

 .2017-6-2مسترجع بتارٌخ 

http://qudsnet.com/news/V
http://qudsnet.com/news/V
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وله . االنتخاباتوٌتم اختٌار اعضاءه عن طرٌق . السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

. مخصصات مالٌة تدفع من مٌزانٌة السلطة

من الشعب الفلسطٌنً المتواجد فً ؼزة % 30إذن المجلس التشرٌعً ٌمثل حوالً 

والضفة، ومن فاز باالنتخابات فٌه مخطا إن ظن نفسه أنه ٌمثل الشعب الفلسطٌنً 

فً كل أماكن تواجده، ووقع فً هذا الظن فبة حسبت نفسها أنها ملكت القرار 

.الفلسطٌنً ومن حقها التصرؾ به كما تشاء
73
 

إن العالقة بٌن المجلس الوطنً الفلسطٌنً والمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً هً اشبه 

ما تكون بعالقة األب مع األبن، أو عالقة األصل مع الفرع فاألصل ٌمد الفرع 

وسلطة التشرٌعً تحت . بالحٌاة والقوة حتى ٌزهر وٌثمر، أو عالقة الكل مع الجزء

ممثلة  (منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة)سقؾ سلطة الوطنٌة ، فالوطنً هو برلمان 

السلطة الوطنٌة )الشعب الفلسطٌنً كامالً، والمجلس التشرٌعً هو برلمان 

المجلس . ممثلة الشعب الفلسطٌنً فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة (الفلسطٌنٌة

الوطنً مهمته دابمة والمجلس التشرٌعً مهمته مإقتة للتشرٌع فً ظروؾ ؼٌر 

. اعتٌادٌة

, وبعد قٌام السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ومباشرتها لمهامها االدارٌة على األرض 

بدأ هنالك تداخل واضح فً الصالحٌات التشرٌعٌة بٌنها , ومع إصدارها القوانٌن 

 العامة الصادر عن ربٌس االنتخاباتحٌث أنه مع صدور قانون , وبٌن المنظمة 
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 .مرجع سابق , العالقة بٌن المجلسٌن الوطنً والتشرٌعً , الحاج أحمد ابراهٌم - 
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وهو , اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

القانون الذي صدر مذكورا فً مقدمته انه صدر بعد النظر الى النظام األساسً 

حٌث نصت الفقرة االولى من المادة الثالثة من القانون , لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

:على ما ٌلً 
74
 

, ٌكون أعضاء المجلس الفلسطٌنً فور انتخابهم فً المجلس الوطنً الفلسطٌنً "

"  من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة6 و5وذلك وفقا للمادتٌن 

 لسنة 9 وتحدٌدا بموجب القانون رقم 2005لكن مع تعدٌل هذا القانون فً العام 

 حذؾ النص السابق االشارة الٌه فٌما ٌخص اعضاء فً المجلس الوطنً 2005

وهو ما اثار السٌد سلٌم الزعنون ربٌس المجلس الوطنً وانتقدها فً , الفلسطٌنً 

حٌث عبر فٌها  , 2006رسالة موجهة للربٌس محمود عباس فً شباط من العام 

عن استنكاره القدام المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً وبما ٌمثله من برلمان للسلطة 

.الفلسطٌنٌة من تعدٌل هذه المادة
75
 

ولقد كان استنكار السٌد سلٌم الزعنون لهذا نابع من حكم كون المجلس التشرٌعً 

ؼٌر مخول بالقٌام بهذا الحذؾ حٌث أن القانون الذي تضمن هذه المادة صادر عن 
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 الصادر عن ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة 1995لسنة  (13)من قانون اإلنتخابات رقم  (3)الفقرة األولى من المادة - 

 .7/12/1995, ؼزة , التحرٌر وربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

75
مقاربات إستراتٌجٌة فً النظام , فلسطٌنً بٌن دستور الدولة والحاجة الى مٌثاق وطنً , توام رشاد , خلٌل عاصم 

 .41ص, مرجع سابق , السٌاسً الفلسطٌنً 
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ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة قبل ان ٌتم انتخاب المجلس 

.التشرٌعً
76
 

 لٌعدل القانون السابق ونص على ان 2006 لسنة 4والحقا صدر القرار بقانون رقم 

ٌكون اعضاء المجلس التشرٌعً اعضاء فً المجلس الوطنً فور ادابهم للقسم 

.القانونً وفقا الحكام النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 
77
 

ومن المالحظ ان ورود هذا النص قد حوى على تؽٌٌر فً الصٌؽة التً وردت فً 

 فً نصه على ان اعضاء المجلس 1995 لسنة 13المادة الثالثة فً القانون رقم 

, التشرٌعً المنتخبون هم اعضاء فً المجلس الوطنً فور ادابهم للقسم القانونً 

حٌث ان المادة الثالثة السابق االشارة الٌها لم تنص على ان ٌكونوا اعضاء فً 

وكذلك فقد اضافت هذه المادة توسٌعا , المجلس الوطنً فور ادابهم للقسم القانونً 

ولٌس فقط , اشمل فً الخضوع ألحكام النظام األساسً لمنظمة  التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 لسنة 13اإللتزام بنص المادة الخامسة والسادسة وهو ما كان فً القانون رقم 

1995 .
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معهد , رام هللا , فً معالم الدولة الفلسطٌنٌة المستقبلٌة , االطار الدستوري للدولة الفلسطٌنٌة القادمة , خلٌل عاصم - 

 .21 ص2009, الحقوق جامعة بٌرزٌت 

77
 : على ما ٌل2006ً لسنة 4تنص المادة األولى من القرار بقانون رقم - 

- 5 وذلك على النحو التالً 2 على المادة 5 باضافة الفقرة 2005 لسنة 9تعدل المادة الثانٌة من قانون االنتخابات رقم " 

ٌكون أعضاء المجلس التشرٌعً المنتخبون اعضاء فً المجلس الوطنً الفلسطٌنً فور ادابهم القسم القانونً وفقا الحكام 

 بشان تعدٌل 2006 لسنة 4المادة األولى من القرار بقانون رقم , أنظر  )النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

ربٌس السلطة ,  الصادر عن محمود عباس ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 2005 لسنة 9قانون االنتخابات رقم 

 .7/2/2006, رام هللا , الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
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باالضافة الى ذلك فقد نجد التداخل بٌن المجلسٌن التشرٌعً والوطنً فً منع 

محاسبة المجلس التشرٌعً لمسإولٌن عدٌدٌن كسفراء بحجة تبعٌتهم لكادر منظمة 

وهو ما ٌوفر بٌبة مناسبة , التحرٌر وعلى انهم لٌسوا من كادر السلطة الفلسطٌنٌة 

النتشار مختلؾ اشكال الفساد كما أن هذا التداخل ٌستخدم الٌوم فً صراع 

.الصالحٌات الدابر بٌن ربٌس السلطة وربٌس الوزراء الفلسطٌنً
78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التداخل بٌن المجلس المركزي والمجلس التشرٌعً : الفرع الثانً 
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 .10مرجع سابق ص, الفصل المتوازن بٌن السلطات فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً , حرب جهاد , ابو دٌة أحمد - 
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مع استقرار النصوص الدستورٌة والقانونٌة، وبالعودة لالبحة الداخلٌة للمجلس 

المركزي وقرار إنشابه والتً سبق وان تطرق الٌها الباحث فً الفصل االول من 

هذا البحث ، والالبحة الداخلٌة للمجلس الوطنً، والقانون األساسً الفلسطٌنً لسنة 

 وتعدٌالته ، واألعراؾ الدستورٌة والبرلمانٌة، فإنه لم ٌتبٌن أي عالقة بٌن 2003

المجلس المركزي والمجلس التشرٌعً؛ وكل ما ٌمكن أن ٌقال فً هذا الباب أن 

المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً هو سلطة منتخبة تستمد شرعٌتها من الشعب الذي 

أوالها الثقة عن طرٌق االنتخابات الحرة والمباشرة؛ بٌنما المجلس المركزي هو 

هٌبة منبثقة عن المجلس الوطنً الفلسطٌنً واللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر ٌتولى 

.أعضاإه مناصبهم بالتعٌٌن
79
 

وفٌما ٌخص أعضاء المجلس المركزي هم أعضاء معٌنون تعٌٌناً وفقاً لقرار إنشابه 

وكذلك فإن  هذا المجلس لم ٌنعقد لفترات . ولٌسوا منتخبٌن كالمجلس التشرٌعً

طوٌلة من الزمن خالفاً لما ٌتطلبه قرار إنشابه الذي نص على وجوب اجتماعه مرة 

.كل شهرٌن على األقل
80
 

 و ال ٌجوز لهذا المجلس أن ٌتخذ أٌاً من اإلجراءات التً تخالؾ مقررات المجلس 

الوطنً الفلسطٌنً والذي لم ٌتخذ قراراً بنقل صالحٌات المجلس التشرٌعً للمجلس 

المركزي،  كما أنه ال ٌوجد فً صالحٌاته الواردة فً قرار إنشاء المجلس المركزي 
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مقال , رإٌة قانونٌة بشان محاوالت نقل الصالحٌات من المجلس التشرٌعً الى المجلس المركزي , البرش عمر - 

 .م2/6/2017مسترجع بتارٌح  , http://alray.ps/ar/post/2على الرابط التالً 

80
 . قرار انشاء المجلس المركزي الفلسطٌنً, أنظر - 

http://alray.ps/ar/post/2
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أو فً الالبحة الداخلٌة المنظمة لعمله ما ٌشٌر من قرٌب أو من بعٌد لمنحه الحق فً 

إحالة أي صالحٌة شرعٌة ألي مإسسة فلسطٌنٌة كانت لمإسسة أخرى، ناهٌك عن 

أن الصالحٌة الممنوحة للمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً هً صالحٌات ممنوحة له من 

من القانون األساسً وتعدٌالته التً  (2)قبل الشعب مباشرة وفقاً لنص المادة رقم 

أن الشعب مصدر السلطات وٌمارسها عن طرٌق السلطات التشرٌعٌة : "تنص على

." والتنفٌذٌة والقضابٌة
81

وال ٌمكن االستٌالء على أي سلطة ممنوحة من قبل الشعب 

إال بإرادة الشعب نفسه صاحب الحق الوحٌد فً منح هذه السلطة من خالل 

. االنتخابات

إن المجلس التشرٌعً ٌمثل إحدى ثالث سلطات ٌتشكل منها النظام السٌاسً 

الفلسطٌنً وذلك بموجب القانون األساسً وتعدٌالته الذي ٌحدد نظام الحكم فً 

وٌستمد هذا المجلس شرعٌته الدستورٌة . فلسطٌن، وٌنظم العالقة بٌن سلطاته

والقانونٌة من خالل االنتخابات التً منح بموجبها نواب الشعب صالحٌات السلطة 

وال ٌمكن . التشرٌعٌة وفقاً للقانون األساسً وقانون االنتخابات الفلسطٌنً المطبق

بؤي حال من األحوال أن ٌتم مصادرة أو تقلٌص أو تهمٌش أو إلؽاء أو التدخل فً 

فالمجلس التشرٌعً سٌد نفسه . سلطات هذا المجلس المنتخب من أي سلطة كانت

وهو سلطة مستقلة بحد ذاتها وفقاً لمبدأ الفصل بٌن السلطات، وال ٌجوز حل هذا 

المجلس بؤي حال من األحوال حتى فً حالة الطوارئ، وذلك وفقاً لنص المادة 

.  من القانون األساسً الفلسطٌنً (113)
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 . وتعدٌالته2003من القانون األساسً الفلسطٌنً لسنة  (2)المادة -  
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والتداخل الموجود بٌن المجلسٌن التشرٌعً والمركزي هو أن رباسة المجلس 

ٌصبحوا أعضاء فً المجلس , ورإساء الكتل النٌابٌة التشرٌعً ورإساء اللجان فٌه 

.المركزي الذي أصدر قرار إنشاء السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
82

وفً هذا ٌرى 

الباحث أن هذا التداخل الموجود قد ٌإدي الى وجود نزاعات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة على 

او على الصعٌد الذاتً فقط للمجلس , صعٌد المجلسٌن التشرٌعً والمركزي

وتعددها فً داخل ,  الحزبٌة واالنتماءات وجهات النظر اختالؾحٌث إن , المركزي

المجلس المركزي سٌإدي الى الحٌلولة دون وجود ثقل فً القرارات التً ٌصدرها 

. هذا المجلس

كما أنه اذا راٌنا أن المجلس المركزي هو أحد أهم السلطات التً تلعب مركزا 

حٌن ٌقرر ان ٌكون من , وسطا بٌن السلطة التشرٌعٌة فً المنظمة والتنفٌذٌة فٌها 

بٌن أعضابه رباسة المجلس التشرٌعً ورإساء اللجان فٌه فً حٌن ان هذا المجلس 

قد ٌضم فً اكنافه شخصٌات وكتل من ما ال ٌندرج تحت اطار منظمة التحرٌر 

. سٌإدي الى وجود تشتت فً صناعة القرار الفلسطٌنً , الفلسطٌنٌة 

 

وفً نهاٌة هذا المطلب فإن الباحث ٌخلص الى أن التداخل بٌن منظمة التحرٌر 

الفلسطٌنٌة وبٌن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة التً تمثل الذراع واالداة التنفٌذٌة 
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مقال منشور على الرابط , المجلس التشرٌعً وترسٌخ قٌم الدٌموقراطٌة وبناء المجتمع المدنً ,مجدالنً أحمد - 

,http://www.miftah.org/display.cfm?DocId ,  2/6/2017مسترجع بتارٌخ. 

http://www.miftah.org/display.cfm?DocId
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لمنظمة التحرٌر لم ٌكن مقتصرا على التداخل فً الصالحٌات التنفٌذٌة وحسب بل 

والتً تتمثل فً المجلس , تعدى ذلك اٌضا لٌكون على مستوى السلطة التشرٌعٌة 

الذي ٌمثل االدارة التشرٌعٌة , طة وبٌن المجلس الوطنً لالتشرٌعً التابع للس

لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والذي ٌحتل مركزا اكبر ن المجلس التشرٌعً كون 

بٌنما فان المجلس التشرٌعً دابرة , المجلس الوطنً ٌمثل الفلسطٌنٌٌن حٌثما وجدوا 

, اختصاصه من الشعب ال تتعدى الفلسطٌنً المقٌم فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة 

 الى وجود تداخل بسٌط اقل بً المجلس المركزي وبٌن المجلس باإلضافةهذا 

التشرٌعً ٌتمثل فً أن رباسة المجلس التشرٌعً ورإساء اللجان فٌه هم أعضاء فً 

والذي كما ذكرنا ٌشكل حالة وسطٌة بٌن المجلس الوطنً أي , المجلس المركزي 

وبٌن اللجنة التنفٌذٌة والتً تشكل السلطة , السلطة التشرٌعٌة فً منظمة التحرٌر 

. التنفٌذٌة فً منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 

 

 

 

 

المبحث الثانً 
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 بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر االختصاصات فً االستقاللٌةمدى 

 االختصاصات فً االختصاصاتاالستقاللٌة فً االستقاللٌةٌقصد الباحث فً معنى 

وفً هذا المبحث ,  التنفٌذٌة االختصاصات فً االستقاللٌةباإلضافة الى , التشرٌعٌة 

سٌقوم الباحث بشرح وتوضٌح ما هً االختصاصات التشرٌعٌة التً تمارسها 

 الى شرح االختصاصات ةباإلضاؾ , االنفرادمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على وجه 

أضؾ سٌقوم الباحث ,  التً تمارسها السلطة الفلسطٌنٌة على وجه االنفراد يالتشرٌع

فً هذا المطلب بشرح االختصاصات التنفٌذٌة التً تمارسها السلطة الوطنٌة 

 الى االختصاصات التنفٌذٌة التً تمارها باإلضافة, الفلسطٌنٌة على وجه االنفراد 

. منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على وجه االنفراد

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المبحث على النحو التالً

.  على المستوى التنفٌذياالستقاللٌة: المطلب األول

.  على المستوى التشرٌعًاالستقاللٌة: المطلب الثانً 

 

 

 

 

 على المستوى التنفٌذي االستقاللٌة: المطلب األول 
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 على المستوى االختصاصاتلقد مارست منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة العدٌد من 

وحتى فً ظل قٌام السلطة , التنفٌذي بشكل منفرد منذ اللحظات األولى لتؤسٌسها 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة فما زالت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تمارس العدٌد من 

وحتى مع وجود نوع من اإلشكالٌة فً  , االنفراد التنفٌذٌة على وجه االختصاصات

العالقة بٌن المنظمة والسلطة من حٌث التداخل فً الصالحٌات التنفٌذٌة إال أن 

 التً ال تشاركها فٌها السلطة الفلسطٌنٌة االختصاصاتالمنظمة تمارس العدٌد من 

ولوابح المجلس الوطنً والمجلس , وهً المبٌنة فً النظام األساسً للمنظمة 

وكذلك األمر فإن السلطة الفلسطٌنٌة ,  التنفٌذٌة االختصاصاتالمركزي من حٌث 

 التنفٌذٌة وبشكل منفرد عن منظمة التحرٌر االختصاصاتتمارس العدٌد من 

والباحث فً , الفلسطٌنٌة دون أن ٌكون هناك نوع من التداخل فً هذه الصالحٌات 

 باإلضافة, ت التنفٌذٌة التً تمارسها المنظمة اهذا المطلب سٌقوم بشرح االختصاص

.  التنفٌذٌة التً تمارسها السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة االختصاصاتالى 

: وعلٌه سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المطلب الى فرعٌن وذلك على النحو التالً

. االنفراد التنفٌذٌة التً تمارسها المنظمة على وجه االختصاصات: الفرع األول 

  التنفٌذٌة التً تمارسها السلطة الفلسطٌنٌة على وجه االختصاصات: الفرع الثانً 

. االنفراد

 

 االنفراد التنفٌذٌة  التً تمارسها المنظمة على وجه االختصاصات: الفرع األول 
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لقد لعبت المنظمة أدورا مهمة فً تارٌخ الشعب الفلسطٌنً منذ لحظة قٌامها ولقد 

أشار الباحث سابقا على أن اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تشكل السلطة 

باإلضافة الى وجود العدٌد من الدوابر فً المنظمة والتً , التنفٌذٌة فً المنظمة 

. تقوم كل منها  بحسب المهام الموكلة الٌها 

,  الربٌسٌة للمنظمة فً تمثٌل الشعب الفلسطٌنً واالختصاصاتوتتمثل المهام 

 القرارات الخاصة بتنظٌم اتخاذ الى  باإلضافة, اإلشراؾ على تشكٌالت المنظمة 

 من النظام األساسً 16وهذه هً المهام التً اوردتها المادة , أعمال المنظمة 

باإلضافة الى تنفٌذ , لمنظمة التحرٌر وهً المهم التً تتوالها اللجنة التنفٌذٌة 

. والمخططات التً ٌقررها المجلس الوطنً البرامج
83
 

 الى المهام التنفٌذٌة السابقة فإن اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة تتولى إنشاء العدٌد باإلضافة

 تمارسها المنظمة على وجه اختصاصات هً االختصاصاتوهذا , من الدوابر 

ومن , وال وجود الي تداخل بٌنها وبٌن السلطة الفلسطٌنٌة فً هذا المجال , منفرد 

هذه الدوابر هً امانة السر وتتولى أمور العالقة بٌن مختلؾ دوابر المنظمة وأجهزة 

.  الدولة العربٌة فً البلد المضٌؾ لمقر اللجنة التنفٌذٌة
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 . من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 16 و15المواد , أنظر - 
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و كذلك من هذه الدوابر الدابرة السٌاسٌة وتكلؾ بإدارة األنشطة السٌاسٌة التً تقوم 

بها المنظمة على مختلؾ الصعد سواء مع الدول أم األحزاب أم المنظمات العربٌة 

. ٌةنبواألج

والدابرة العسكرٌة وتناط بها مسإولٌة إبداء الرأي والمشورة لربٌس اللجنة التنفٌذٌة 

. فً األمور العسكرٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بجٌش التحرٌر وقوات الثورة الفلسطٌنٌة

ودابرة الصندوق القومً الفلسطٌنً وهً الجهة المكلفة بتسلم الموارد المختلفة 

وتموٌل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة واألجهزة التً تنبثق عنها ومراقبة عملٌة 

اإلنفاق
84

 .

ودابرة شإون الوطن المحتل و تعنى بقضاٌا الوطن المحتل ودراسة أوضاعه 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة، وإعداد الخطط الخاصة بصمود الشعب 

. الفلسطٌنً داخل وطنه المحتل

ودابرة العالقات القومٌة تهتم بتدعٌم العالقات بٌن المنظمة واألحزاب العربٌة 

ودابرة .والعالقات بالمنظمات العالمٌة ؼٌر الرسمٌة بالتشاور مع الدابرة السٌاسٌة

اإلعالم والثقافة وهً المكلفة باإلشراؾ على األنشطة اإلعالمٌة والثقافٌة التابعة 

للمنظمة والمشاركة فً األنشطة والمإتمرات العربٌة والدولٌة و دابرة التنظٌم 
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 . من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة24أنظر المادة - 
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الشعبً والمكلفة باإلشراؾ على نشاط االنتخابات واالتحادات والمنظمات الشعبٌة 

.الفلسطٌنٌة المشاركة فً مإتمراتها العامة
85
 

 باإلضافة الى دابرة الشإون االجتماعٌة والتً  ترعى الخدمات االجتماعٌة الواجب 

تقدٌمها ألسر الشهداء والجرحى ورفع مستوى الطبقات الفقٌرة واالهتمام بالمرأة 

وأخٌرا دابرة الشإون اإلدارٌة  وتختص بالشإون اإلدارٌة المتعلقة بالمنظمة 

.والعاملٌن فٌها
86
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 . 3326 – 313 ،المجلدالرابع،ص1984 الموسوعةالفلسطٌنٌة،هٌبةالموسوعةالفلسطٌنٌة،دمشق،الطبعةاألولى- 
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 التنفٌذٌة التً تمارسها السلطة الفلسطٌنٌة على وجه االختصاصات: الفرع الثانً 

. االنفراد

 بٌن المبادئأسست السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة على أساس إعالن 

 سبتمبر 13 حول الحكم الذاتً المرحلً فً واشنطن نواإلسرابٌلًٌنالفلسطٌنًٌ

، وفً إطاره تم إعطاء الصالحٌات المدنٌة بشكل مإقت لحٌن مفاوضات 1993

ون يوٌقوم الفلسطٌن.  سنوات3الوضع النهابً التً كان من المفترض ان تجري بعد 

. الربٌس وأعضاء المجلس التشرٌعً انتخاب مباشربانتخاب
87
 

تتمثل المهام التنفٌذٌة األساسٌة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً االمن فً المناطق 

 مع الجانب االسرابٌلً والذي قسم المناطق االتفاق لسٌطرتها بحسب الخاضعة

 الى تشكٌل المنظومة القضابٌة باإلضافةهذا ,  (ج,ب, أ )الفلسطٌنٌة الى مناطق 

. الفلسطٌنٌة 

وباإلضافة الى المهام اإلدارٌة األخرى المتمثلة فً تسٌٌر األمور الحٌاتٌة 

.  فً المناطق الخاضعة لسٌطرة السلطة الفلسطٌنٌة االقتصادٌة

ومن المالحظ أن قٌام الربٌس الفلسطٌنً بالمهام التنفٌذٌة الموكلة الٌه بصفته ربٌسا 

حٌث ٌمثل الربٌس , تؤخذ فً أؼلبها الطابع التنفٌذي , للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
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وٌمارس ربٌس السلطة العدٌد من المهام التً كلفه , أعلى سلطة تنفٌذٌة فً فلسطٌن

.بها القانون األساسً الفلسطٌنً 
88
 

وذلك فً ,  الربٌس اختصاصاتولقد عهد القانون األساسً الفلسطٌنً بتحدٌد 

( 38) أن المادة االعتبارومع األخذ بعٌن ,  تنفٌذٌة تشرٌعٌة ورقابٌة اختصاصات
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ٌمارس ربٌس السلطة الفلسطٌنٌة العدٌد من اإلختصاصات التً حددها القانون األساسً الفلسطٌنً فً الباب الثالث - - 

 : وهً على النحو التال2005ً وتعدٌالته لسنة 2003من القانون األساسً المعدل لسنة 

 , 2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة " 39"أنظر المادة ),القابد األعلى لقوات األمن الفلسطٌنٌة- أ

 .2005(وتعدٌالته لسنة 

تعٌٌن ممثلً دولة فلسطٌن والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة لدى الدول والمنظمات الدولٌة والهٌبات األجنبٌة وإنهاء - ب

 .(2005وتعدٌالته لسنة  , 2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة " 40"المادة , أنظر), مهامهم

من القانون األساسً الفلسطٌنً " 41"المادة ,أنظر), سلطة إصدار القوانٌن بعد إقرارها من المجلس التشرٌعً - ج

 (.2005وتعدٌالته لسنة , 2003المعدل لسنة

 2003من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة " 42"أنظر المادة ), حق العفو الخاص عن العقوبة او تخفٌضها- د

 (.2005وتعدٌالته لسنة 

من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل " 43"أنظر المادة ),إصدار قرارات لها قوة القانون فً حاالت الضرورة- ه

 (.2005 وتعدٌالته لسنة 2003لسنة 

من القانون األساسً " 45"أنظر المادة ),إختٌار ربٌس الوزراء وتكلٌفه بتشكٌل حكومته وإقالته وقبول إستقالته- و

 (.2005 وتعدٌالته لسنة 2003الفلسطٌنً المعدل لسنة 

من القانون األساسً الفلسطٌنً " 86"أنظر المادة ),تعٌٌن موظفً الفبة الخاصة والفبة العلٌا فً اإلدارات الفلسطٌنٌة- ز

 (. 2005 وتعدٌالته لسنة 2003المعدل لسنة 

من القانون األساسً " 96و93"أنظر المادة),تعٌٌن محافظ سلطة التقد وربٌس دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة- ح

 .(2005 وتعدٌالته لسنة 2003الفلسطٌنً المعدل لسنة 

من " 108,107,100,99"أنظر المواد),تعٌٌن ربٌس مجلس القضاء األعلى والقضاة وترقٌتهم وتعٌٌن النابب العام- ي

 (.2005 وتعدٌالته لسنة 2003القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 

من القانون األساسً " 109"أنظر المادة ),المصادقة على تنفٌذ أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطٌنٌة- ك

 (.2005 وتعدٌالته لسنة 2003الفلسطٌن المعدل لسنة 

من " 110"أنظر الفقرة األولى من المادة ), اإلعالن بمرسوم عن حالة الطواريء لمدة ال تزٌد عن ثالثٌن ٌوماً - ل

 (.2005 وتعدٌالته لسنة 2003القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة 
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نصت على حصر مهام الربٌس التنفٌذٌة بتلك المنصوص علٌها فً القانون األساسً 

.الفلسطٌنً
89
 

 مارس من 19وعند إصدار الصٌؽة المعدلة من القانون األساسً الفلسطٌنً فً 

وهو ما كان فً التعدٌل , تم إستحداث منصب ربٌس الوزراء  , 2003العام 

ومن هنا أصبحت السلطة التنفٌذٌة تضم كل , الجوهري للقانون األساسً الفلسطٌنً 

من الرباسة ورباسة الوزراء مع  وتم تحدٌد صالحٌاته
90

 وكافة الضوابط القانونٌة 

باإلضافة الى توضٌح شكل العالقة بٌنه وبٌن ربٌس , والسٌاسٌة الضابطة لعمله 

.السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة والسلطة التشرٌعٌة 
91
 

وبذلك ٌستنتج الباحث إلى أن المهام التنفٌذٌة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة قد حدد 

مالمحها القانون األساسً الفلسطٌنً مع وضع الضوابط القانونٌة والرقابٌة علٌها 

هنالك مجلس الوزراء والذي تقوم كل وزارة فٌه بممارسة , فباإلضافة الى الربٌس ,

وبدون أن ٌكون هنالك أي تداخل أو , صالحٌاتها على الشكل الذي ٌبٌنه القانون

. تنازع فً هذه الصالحٌات التنفٌذٌة بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر 
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دراسة مقارنة , ماهٌة القانون اإلداري التنظٌم اإلداري والنشاط اإلداري , مباديء القانون اإلداري , عمرو عدنان - 

 .87 ص2010, المطبعة الحدٌثة , الطبعة الثالثة ,

90
, جامعة القدس , رسالة ماجستٌر , النظام السٌاسً الفلسطٌنً فً ظل دولة فلسطٌنٌة مستقلة رباسً أم برلمانً , الزؼموري رندا - 

 .59ص
91

 .26ص,2010, دراسة تحلٌلٌة للقانون األساسً الفلسطٌنً ومشروع دولة فلسطٌن  , األسطل كمال - 
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 على المستوى التشرٌعً االستقاللٌة : المطلب الثانً

بعدما قام الباحث فً المطلب السابق بشرح المهام التنفٌذٌة التً تقوم بها كل من 

منظمة التحرٌر والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة على وجه اإلنفراد دون وجود التداخل 

ٌؤتً هذا المطلب لشرح , فً الصالحٌات بٌن السلطة والمنظمة فً المجال التنفٌذي 

حٌث أن , اإلستقاللٌة بٌن المنظمة وبٌن السلطة الفلسطٌنٌة على المستوى التشرٌعً 

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تمارس اإلختصاص التشرٌعً المتمثل فً المجلس 

باإلضافة الى ممارسة السلطة , الوطنً بإستقاللٌة عن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة اإلختصاص التشرٌعً المتمثل فً المجلس التشرٌعً دون أن 

. ٌكون هنالك تداخل فً ذلك بٌنها وبٌن منظمة التحرٌر

: سٌقوم الباحث بتقسٌم هذا المطلب الى فرعٌن على النحو التالً, وعلٌه 

. اإلختصاصات التشرٌعٌة التً تمارسها المنظمة على وجه اإلنفراد: الفرع األول 

اإلختصاصات التشرٌعٌة التً تمارسها السلطة الفلسطٌنٌة على وجه : الفرع الثانً 

. اإلنفراد
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 التشرٌعٌة التً تمارسها المنظمة على وجه اإلنفراد االختصاصات: الفرع األول 

لقد بات من المعلوم لدٌنا أن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تتمتع بالصالحٌة فً اصدار 

او التشرٌعات التً تحكم العالقة مع المنظمة , التشرٌعات الناظمة لعمل المنظمة 

. واي جهة عربٌة او اقلٌمٌة معٌنة 

ولقد نصت المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً على ان منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تباشر 

 الى أحكام النظام األساسً باإلضافة,  المٌثاق الوطنً مبادئمسإولٌاتها وفق 
92

 ,

وٌشكل المجلس الوطنً الفلسطٌنً وكما ذكر الباحث سابقا السلطة التشرٌعٌة االولى 

.فً المنظمة وهو الذي ٌضع سٌاسة المنظمة وبرامجها واقتراحاتها ومخططاتها
93

 .

ولقد حدد النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ان من سلطة المجلس الوطنً 

الفلسطٌنً وحده القٌام بتعدٌل النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أو حتى 

على أن ٌكون ذلك األؼلبٌة من ثلثً اعضاء المجلس , تؽٌٌره أو اإلضافة علٌه 

.الوطنً
94
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 :تنص المادة الثانٌة من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على أنه - 

وما ٌصدر , تباشر منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مسإولٌاتها وفق مباديء المٌثاق الوطنً وأحكام هذا النظام االساسً " 

 .استنادا الٌها من لوابح واحكام وقرارات

93
 :تنص المادة السابعة من النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على انه - 

 .وهو الذي ٌضع سٌاسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها, المجلس الوطنً هو السلطة العلٌا لمنظمة التحرٌر "

94
 : من النظام االساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على انه 29تنص المادة - 

 .تعدٌل هذا النظام األساسً او تؽٌٌره او اإلضافة الٌه من سلطة المجلس الوطنً للمنظمة بؤؼلبٌة ثلثً أعضابه" 



93 
 

ولقد النظام األساسً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 

الحق فً أن تصدر من اللوابح التنظٌمٌة ما ٌلزم لتنفٌذ احكام النظام األساسً 

.للمنظمة
95

وكذلك األمر فإنه ال ٌمكن السهو عن أن المجلس المرزي ٌمثل حالة 

وسطٌة بٌن السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة فً المنظمة حٌث أن قرار انشاء 

المجلس المركزي الفلسطٌنً اعطى المجلس المركزي الحق فً وضع البحته 

. الداخلٌة لتنظٌم سٌر أعماله

ومن خالل ما سبق فإن  الباحث ٌرى أن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تمارس العدٌد 

من اإلختصاصات التشرٌعً  والتً تتمثل بالقرارات التً ٌصدرها المجلس الوطنً 

 الى أن باإلضافةنً هذا ي الفلسطيالمركزوبعض اللوابح التً ٌصدرها المجلس , 

 اتخاذالنظام األساسً اعطى اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر بعض الصالحٌة فً 

. القرارات التنفٌذٌة 

وعلٌه ٌمكن أن ٌستنتج الباحث من خالل العرض البسٌط السابق أن منظمة التحرٌر 

حتى وإن كان هنالك ,  التشرٌعٌة بشكل منفرد ااختصاصاتهالفلسطٌنٌة تمارس 

. العدٌد من التداخل بٌن السلطتٌن التشرٌعٌتٌن فً المنظمة والسلطة الفلسطٌنٌة
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 : من النظام األساسً لمنظمة التحرٌر على أنه 28تنص المادة - 

 ."ٌحق للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر ان تصدر من اللوابح ما ٌلزم لتنفٌذ أحكام هذا النظام" 
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اإلختصاصات التشرٌعٌة التً تمارسها السلطة الفلسطٌنٌة على : الفرع الثانً 

. وجه اإلنفراد

مع قٌام السلطة الفلسطٌنٌة أخذ مشرعها الذي ٌتمثل فً المجلس التشرٌعً والربٌس 

مطورا ومعدال ومستكمال اوجه الفراغ , ٌحث الخطى بنشاط تشرٌعً موسع 

والقصور فً المفردات واإلطار التشرٌعً الذي ورثته السلطة الفلسطٌنٌة عن 

.الحقب السٌاسٌة التً تعاقبت على ارضها
96
 

 , 1996لقد جرت اول انتخابات تشرٌعٌة فً ظل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة عام 

وافرزت نتابجها ظهور اول مجلس تشرٌعً منتخب من قبل الشعب الفلسطٌنً 

ورافق ذلك اٌضا انتخاب ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وجرى انتخاب مجلس 

.تشرٌعً لسكان الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة 
97
 

لقد أوكل القانون األساسً الفلسطٌنً المجلس التشرٌعً ممارسة مهامه المنصوص 

فعلى سبٌل المثال منح المجلس التشرٌعً الثقة , علٌها فً مجال الرقابة والتشرٌع 

وطالب بتعدٌل وزاري عام  , 1998 والعام 1996للحكومة مرتٌن عامً 

وٌشارك المجلس بوضع السٌاسة العامة للسلطة الوطنٌة , حتى  اآلن 1996

. وإقرارهاواالتفاقٌاتالفلسطٌنٌة ومراجعة الخطط 
98

وفً اطار تلك الخصوصٌة 
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 .34ص, مرجع سابق , فلسطٌن بٌن دستور الدولة والحاجة الى مٌثاق وطنً , رشاد توام , خلٌل عاصم - 

97
 .58ص, مرجع سابق , النظام السٌاسً الفلسطٌنً فً ظل دولة فلسطٌنٌة مستقلة رباسً ام برلمانً ,الزؼموري رندا - 

98
وقابع الندوة الخاصة بمناقشة تقرٌر هٌبة الرقابة العامة , الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة , خرٌشة حسن - 

 .67ص , 1997, الملتقى الفكرى العربً , القدس , الفلسطٌنٌة 
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 مع قٌام السلطة الفلسطٌنٌة تم تشكٌل العدٌد من االنتقالٌةالتً تمٌزت بها المرحلة 

اللجان الصؽٌرة لتسهٌل مهمة المجلس الرقابٌة على أعمال السلطة التنفٌذٌة وكان 

من هذه اللجان البرلمانٌة ثالث لجان دابمة وهً لجنة القدس ولجنة مقاومة 

. ولجنة الالجبٌن وؼٌرها من اللجناتاالستٌطان
99
 

 اصدرا المجلس 2003 والعام 2002وتلى ذلك المرحلة المتعاقبة فً العام 

التشرٌعً الفلسطٌنً القانون األساسً الفلسطٌنً للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وهو 

 ,االنتقالٌةوٌعمل به فً المرحلة , بمثابة دستور الدولة المإقت 
100

ولقد عهد القانون 

, األساسً الفلسطٌنً بعض اإلختصاصات التشرٌعٌة لربٌس السلطة الفلسطٌنٌة 

ومع ذلك أٌضا فلقد نظم القانون األساسً الفلسطٌنً اضافة الى صالحٌات الربٌس 

وكذلك النص , والمجلس التشرٌعً فلقد نص اٌضا على وجود سلطة قضابٌة مستقلة 

وأكد أن النظام الحكم , على مبدا الفصل بٌن السلطات مع وجود تعاون فٌما بٌنهما 

,فً فلسطٌن ٌقوم على مبدا النظام الدٌموقراطً النٌابً
101

وعلى ذلك حتى ومع 

إقرار القانون األساسً الفلسطٌنً فً مقدمته على تبعٌة السلطة الفلسطٌنٌة لمنظمة 

التحرٌر
102

اال أن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة مارست العدٌد من الصاحٌات  , 
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منتدى ابحاث السٌاسات , رام هللا , المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً الواقع والطموح , مجدالنً أحمد - 

 .26ص, م 2002, اإلجتماعٌةواإلقتصادٌة فً فلسطٌن 

100
, مرجع سابق , النظام السٌاسً الفلسطٌنً فً ظل دولة فلسطٌنٌة مستقلة رباسً أم برلمانً , الزؼموري رندا - 

 .59ص

101
 .208ص , 2009, ردلك للنشر والتوزٌع , القدس , النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , الرٌماوي عبد الملك - 

102
 2005 وتعدٌالتهلسنة 2003 مقدمةالقانوناألساسٌالفلسطٌنٌالمعدللسنةورد فً  - 

 :حٌثجاءفٌتلكالمقدمةماٌلً ,وردفٌالقانونؤنمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةهٌالممثاللشرعٌوالوحٌدللشعبالفلسطٌنً
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خاصة فٌما ٌتعلق , التشرٌعٌة على وجه اإلنفراد دون الرجوع الى منظمة التحرٌر 

وفٌما ٌتعلق فً األمور اإلدارٌة التً ٌمكن للسلطة الفلسطٌنٌة , بالتشرٌعات الداخلٌة 

. اقرار تشرٌعاتها بمعزل عن المنظمة ودون الرجوع الٌها

ومع ذلك فإنه ال ٌمكن اإلؼفال عن ذكر أنه جرى تدخل فً بعض األحٌان من قبل 

لكن ذلك ال , المشرع فً السلطة الفلسطٌنٌة فً شإون منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

. ٌلؽً صفة تمتع السلطة بصالحٌة إصدار التشرٌعات فً فلسطٌن

وفً نهاٌة هذا المطلب ٌخلص الباحث الى أن كل من منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 التنفٌذٌة والتشرٌعٌة على وجه اختصاصاتهاوالسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة مارست 

ولقد حاول الباحث التطرق إلى ذلك بالقدر الذي أمكن من خالل توفر , اإلنفراد

. المادة المرجعٌة والوثابق القانونٌة التً ناقشت ذلك

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
, ٌؤتٌفٌسٌاقالكفاحالمرٌروالمستمر,أرضاآلباءواألجداد,إنمٌالدالسلطةالوطنٌةالفلسطٌنٌةعلىؤرضالوطنفلسطٌن"

, والذٌقدمخاللهالشعبالفلسطٌنٌآالفالشهداءوالجرحىواألسرىألجلنٌلحقوقهالوطنٌةالثابتهالمتمثلةفٌحقالعودةوتقرٌرالمصٌر

وإقامةالدولةالفلسطٌنٌةالمستقلةوعاصمتهاالقدسالشرٌفبقٌادةمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةالممثاللشرعٌوالوحٌدللشعبالفلسطٌنٌؤٌنما

 "وجد
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ملخص الفصل الثانً 

 بٌن منظمة واالستقاللٌةلقد قام الباحث فً هذا الفصل بالبحث فً مدى التداخل 

حٌث كان المبحث األول , التحرٌر الفلسطٌنٌة وبٌن السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

وفٌه قام الباحث , للحدٌث عن مدى التداخل بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر 

ومن ثم الحدٌث عن هذا , بالحدٌث عن مدى التداخل على مستوى السلطة التشرٌعٌة 

التداخل على مستوى السلطة التنفٌذٌة بٌن كل من السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة 

. التحرٌر الفلسطٌنٌة 

وفً المبحث الثانً قام الباحث عن مدى اإلستقاللٌة فً اإلختصاصات بٌن السلطة 

حٌث قام الباحث بشرح مدى اإلستقاللٌة , الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

ثم انتقل الباحث , بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر على المستوى التنفٌذي 

بعد ذلك للحدٌث عن مدى اإلستقاللٌة بٌن السلطة الفلسطٌنٌة ومنظمة التحرٌر 

. الفلسطٌنٌة على المستوى التشرٌعً
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الخاتمة  

تتمثل , إن قواعد تحقٌق الصالح العام الذي ٌتمثل ببناء نظام سٌاسً وقانونً قوي 

بؤن ٌعمل المشرع الفلسطٌنً وأصحاب القرار فً فلسطٌن على إٌجاد الصٌؽة 

المناسبة التً ٌمكن من خاللها العمل تحدٌد ضوابط للعالقة بٌن منظمة التحرٌر 

. الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

لقد قام الباحث فً هذه الرسالة فً الفصل األول بالحدٌث عن المإسسات التً تحكم 

والحدٌث عن مإسسات , منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

ثم فً الفصل الثانً الحدٌث عن مدى , واختصاصاتهامنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة 

التداخل فً العالقة بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

. ومدى اإلستقاللٌة بٌنهما 

وكؤي بحث علمً ال بد أن ٌخرج هذا البحث بمجموعة من النتابج التً توصل الٌها 

: الباحث والتً ٌجملها بما ٌلً

لقد وجد المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً لٌعرؾ بالفلسطٌنً وبمنظمة التحرٌر  -1

 .الفلسطٌنٌة ودرها كممثل شرعً ووحٌد للشعب الفلسطٌنً حٌثما وجد

حٌث تمت إعادة ,  الحاجة الى تعدٌل المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً اقتضتلقد  -2

ولم ٌكن هذا التعدٌل مقتصرا على المٌثاق الوطنً ,صٌاؼته أكثر من مرة

 .بل إنه كان أٌضا على النظام األساسً لمنظمة التحرٌر, فحسب 
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, ٌمثل المجلس الوطنً الفلسطٌنً السلطة التشرٌعٌة لمنظمة التحرٌر  -3

 .ر التشرٌعات الخاصة بالمنظمةاوٌختص بإصد

ٌمثل المجلس المركزي الفلسطٌنً حالة وسطٌة ما بٌن السلطة التشرٌعٌة وما  -4

 .واالختصاصاتبٌن السلطة التنفٌذٌة وٌقوم بالعدٌد من المهام 

تمثل اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السلطة التنفٌذٌة فً منظمة  -5

ولقد خولها النظام األساسً لمنظمة التحرٌر ممارسة , التحرٌر الفلسطٌنٌة 

 .الصالحٌات ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطنً

لقد وجد الباحث أن هناك تداخل فً الصالحٌات التشرٌعٌة بٌن مإسسات  -6

 .المنظمة ومإسسات السلطة الفلسطٌنٌة

لقد وجد الباحث أن هناك تداخل فً الصالحٌات التشرٌعٌة بٌن المإسسات  -7

 .والمإسسات التنفٌذٌة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة , التنفٌذٌة فً المنظمة 

 تنفٌذٌة وتشرٌعٌة تمارسها منظمة اختصاصاتلقد وجد الباحث أن هناك  -8

 .التحرٌر الفلسطٌنٌة على وجه اإلنفراد دون عالقة للسلطة الفلسطٌنٌة بذلك 

 التشرٌعٌة والتنفٌذٌة االختصاصاتولقد وجد الباحث أن هناك العدٌد من  -9

التً تمارسها السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة على وجه اإلنفراد دون الرجوع الى 

 .منظمة التحرٌر بذلك
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التوصٌات  

وجوب قٌام منظمة التجرٌر الفلسطٌنٌة بإصدار قوانٌن وقرارات بشؤن  -1

السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة تحدد بمقتضاها عالقة منظمة التحرر الفلسطٌنٌة 

بالسلطة الوطنٌة و تؤكٌد دور المنظمة كمرجعٌة للسلطة الوطنٌة، ووضع 

الضوابط واآللٌات التً تسمح للمنظمةبمتابعة أداء السلطة والتزاماتها 

ومحاسبتها على أي تقصٌر، أو خروج عن المٌثاق الوطنً الفلسطٌنً 

واألنظمة والقرارات الصادرة عن المجالس الوطنٌة واللجنة التنفٌذٌة 

، .(ؾ.ت.م)وقرارات القمم العربٌة والشرعٌة الدولٌة واالتفاقات التً وقعتها 

إضافة . إضافة لتحدٌد شكل السلطة ومهامها وعالقاتها الداخلٌة والخارجٌة ، 

 السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بمثابة جبهة وطنٌة تشارك فٌها اعتبارإلى 

 فً داخل االنتخاباتالفصابل الفلسطٌنٌة كافة ، وأن ٌكون الهدؾ من إجراء 

السلطة الوطنٌة لٌس من أجل إقصاء أحد ، أو من أجل تقاسم الصالحٌات 

والمسإولٌات بٌن األطراؾ المشاركة ، وإنما ٌجب أن ٌكون الهدؾ من 

 تحدٌد حجم مشاركة مختلؾ الفصابل فً إدارة الشؤن السٌاسً االنتخابات

. الفلسطٌنً 

الفصل التام بٌن الوظابؾ والمهام الملقاة على عاتق منظمة التحرٌرخاصة  -2

المتعلقة بالشؤن فٌما ٌتعلق بالتمثٌل الدولً والشؤن السٌاسً والدبلوماسً 

والمفاوضات مع الدول األجنبٌة من جهة  والوظابؾ والمهام الملقاة على 

عاتق السلطة الوطنٌة المتعلقة بشإون الحٌاة الٌومٌة للفلسطٌنٌٌن فً الضفة 
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والقطاع من جهة ثانٌة وإزالة التداخل الذي ٌصل حد التطابق بٌن مإسسات 

وبٌن مإسسات السلطة الفلسطٌنٌة، وسحب الصالحٌات القٌادٌة،  (ؾ.ت.م)

والتمثٌلٌة التً أعطٌت لمإسسات السلطة الفلسطٌنٌة، على حساب مإسسات 

التً هً المرجعٌة العلٌا للسلطة فً كل ما ٌتعلق بالقضاٌا  (ؾ.ت.م)

 السٌاسٌة ومراقبة أدابها ومحاسبتها

والسلطة الوطنٌة  (ؾ.ت.م)اإلبقاء على الربط بٌن اللجنة التنفٌذٌة لـ -3

الفلسطٌنٌة بالجمع بٌن منصبً ربٌس السلطة وربٌس اللجنة التنفٌذٌة 

 .والسلطة (ؾ.ت.م)حتى ٌبقى الربٌس الصلة الربٌسٌة بٌن  (ؾ.ت.م)لـ

الفصل بٌن الصالحٌات التً ٌمارسها الربٌس بصفته ربٌساً للسلطة الوطنٌة  -4

. والصالحٌات التً ٌمارسها بصفته ربٌساً للجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر 

اإلبقاء على عضوٌة أعضاء المجلس التشرٌعً فً المجلس الوطنً  -5

. الفلسطٌنً والمجلس المركزي الفلسطٌنً 

 فصل عضوٌة اللجنة التنفٌذٌة عن المناصب الوزارٌة للسلطة الوطنٌة  -6

الفلسطٌنٌة وذلك لٌتفرغ عضو اللجنة التنفٌذٌة للمهام الملقاة على عاتقه فً 

الدابرة التً ٌرأسها وتحدٌد مهمة واحدة لعضو اللجنة التنفٌذٌة، وعدم الجمع 

 .(ؾ.ت.م)بٌن عدة مهام، حتى داخل هٌبات ومإسسات ودوابر 

، ومن ذلك وزارة (ؾ.ت.م)إلؽاء مإسسات السلطة الشبٌهة بمإسسات  -7

الشإون الخارجٌة التً ٌجب إلؽاء مسماها ونشاطها بحٌث تعود لتسمٌتها 

، حٌث أن اتفاقات أوسلو تنص "وزارة التخطٌط والتعاون الدولً" السابقة 
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على عدم وجود تمثٌل خارجً للسلطة الوطنٌة، وإن الذي ٌقوم بتمثٌل 

، ممثلة بدابرتها السٌاسٌة التً بقٌت فً (ؾ.ت.م)فلسطٌن فً الخارج هً 

الخارج لحٌن إقامة الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة وعاصمتها القدس الشرٌؾ، 

فالدابرة السٌاسٌة هً التً تقوم باإلشراؾ على مكاتب وسفارات وممثلٌات 

فلسطٌن وهٌبات الجالٌات الفلسطٌنٌة فً دول العالم وتطوٌر عملها، حٌث أن 

الدابرة السٌاسٌة هً المكلفة إلدارة النشاطات السٌاسٌة التً تقوم بها المنظمة 

على مختلؾ الصعد، سواء مع الدول أو األحزاب أو المنظمات العربٌة 

واألجنبٌة، وهً المسإولة أٌضاً عن نشاطات المنظمة فً هٌبة األمم المتحدة 

وشتى وكاالتها المتخصصة، وقد تم التؤكد على ذلك بعد إعالن االستقالل فً 

مع . الجزابر بحٌث أنٌطت العالقات الخارجٌة بربٌس الدابرة السٌاسٌة

اإلشارة إلى أن منصب وزٌر دولة للشإون الخارجٌة هو أدنى منصب وزٌر 

 .الخارجٌة

اختصاص اإلشراؾ  (ؾ.ت.م)فً السٌاق نفسه، فإن لربٌس اللجنة التنفٌذٌة لـ

على المفاوضات وتوقٌع وتعٌٌن السفراء واعتماد السفراء وممثلً الدول لدى 

المنظمة، ٌنص اتفاق أوسلو فً مادته السادسة على أن منظمة التحرٌر 

الفلسطٌنٌة تقوم بالمفاوضات وبتوقٌع االتفاقٌات التً ٌتم التوصل إلٌها، وقد 

، وٌشترك ربٌس 1995تكرر ذلك فً اتفاقٌات واشنطن فً شهر أٌلول عام 

السلطة الوطنٌة فً بعض هذه الصالحٌات واالختصاصات لذا اقتضى الجمع 

. بٌن رباسة المنظمة ورباسة السلطة
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كذلك ٌجب إلؽاء وزارة شإون الالجبٌن، ألن موضوع الالجبٌن من 

، ومن قضاٌا مفاوضات الحل (ؾ.ت.م)صالحٌات دابرة شإون الالجبٌن بـ

. النهابً المناط بالمنظمة

إعادة تبعٌة دوابر ومإسسات المنظمة داخل الوطن إلى المنظمة إدارٌا ومالٌاً  -8

بمٌزانٌاتها ومالكاتها وكوادرها كما هو الحال فً الخارج، إلعادة االعتبار 

للمنظمة وتفعٌلها بشكل صحٌح وسلٌم، إذ انه من ؼٌر المنطقً أن ٌتبع كادر 

دوابر ومإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة إلى دٌوان الموظفٌن العام، كما 

ومن ؼٌر المنطقً أن تتقاضى دوابر ومإسسات المنظمة موازناتها من 

وزارة المالٌة، بل المنطقً أن تكون التبعٌة المالٌة واإلدارٌة للصندوق 

ووضع أسس واضحة . القومً والدابرة اإلدارٌة للمنظمة بعد إعادة تشكٌلها

. ومحددة حول العالقة ما بٌن المراكز المالٌة واإلدارٌة  بٌن المإسستٌن 
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